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Wstęp

Kilka lat temu wydana została drukiem monografia poświęcona pew-
nej partii tekstów euchologijnych, jakie w Mszale rzymskim Pawła VI 
przewidziane są na Adwent1. Monografia ta dedykowana jest kolektom
tego okresu, z treści których starano się wydobyć na światło dzienne wątek 
eklezjologiczny, a to dlatego, że kształtuje on – na dobrą sprawę – zasad-
niczy nurt tematyczny, jaki się przewija przez całe repertorium eucholo-
gijne tego czasu roku liturgicznego i „koncentruje w sobie wątki bardziej 
szczegółowe, mogące stanowić podstawę do ewentualnych dalszych ba-
dań. Zresztą oprócz kolekt pozostają jeszcze do opracowania modlitwy 
nad darami i modlitwy po Komunii z tego samego okresu liturgicznego”2. 

Uświadamiając sobie, że wniosek postawiony na zakończenie tamtego 
opracowania nie pozostał bez echa, autor niniejszej monografii, zatytuło-
wanej „Lex orandi – lex credendi” w modlitwach nad darami Adwentu  
w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne, poddaje po-
wziętemu tym razem studium modlitwy zamykające obrzędy przygotowa-
nia darów Mszy św. Chodzi więc o ten rodzaj modlitw prezydencjalnych 
Adwentu, który w mszale występuje pod nazwą oratio super oblata3.  
Z racji przynależenia do gatunku modlitw prezydencjalnych super oblata 
– podobnie jak pozostałe rodzaje tego gatunku4 – wypowiadana jest głośno 
przez kapłana w postawie stojącej (z rękami rozłożonymi w geście oranta), 

1 A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu w Mszale rzymskim Pawła VI. 
Studium lingwistyczno-teologiczne, Kraków 2002, ss. 315. 

2 Tamże, s. 267.
3 Wzmiankowanym wyżej modlitwom po Komunii Adwentu poświęcone zostało 

węższe opracowanie, opublikowane w 2002 roku w formie artykułu naukowego. Zob.  
C. Calvano, A. Żądło, Analisi linguistica e retorica di testi eucologici del Missale Romanum. 
Applicazione del modello stratigrafico, „Rivista Liturgica” 89,4–5 (2002), s. 593–612.

4 Modlitwy prezydencjalne (orationes praesidentiales) to takie modlitwy, które pod-
czas sprawowania liturgii przysługują kapłanowi. „Pierwsze miejsce [wśród nich] zaj-
muje modlitwa eucharystyczna, będąca szczytem całej celebracji. Przysługują mu także 
oracje, to jest kolekta, modlitwa nad darami i modlitwa po Komunii. Kapłan, który re-
prezentując osobę Chrystusa, przewodniczy zgromadzeniu, zanosi te modlitwy do Boga  
w imieniu całego ludu świętego i wszystkich obecnych (por. KL 33). Słusznie więc nazy-
wają się one »modlitwami przewodniczącego«” (OWMR 30).



6 Wstęp

niemniej, z uwagi na fakt, że jej podmiotem – jak całej zresztą celebracji 
liturgicznej – jest zgromadzenie, uczestniczą w niej wszyscy wierni dzięki 
zachowaniu podczas jej wykonywania jednolitej postawy stojącej, która in-
tensyfikuje wiarę, oraz wspólnemu wypowiedzeniu aklamacji „Amen”, za
pomocą której uznają oni modlitwę za swoją (zob. OWMR 77)5. Jedynym 
wyróżnikiem modlitwy nad darami jest to, że – odmiennie od pozostałych 
modlitw euchologii mniejszej – nie poprzedza jej zachęta „Módlmy się”  
i konsekwentnie następująca po niej cisza6, lecz typowe dla niej we-
zwanie kapłana skierowane do wiernych, „aby się modlili razem z nim”  
(OWMR 77). To wezwanie (Orate, fratres...) spotyka się z dialogową for-
mą odpowiedzi, w której wierni wyrażają modlitewne życzenie-pragnie-
nie, aby Pan przyjął upamiętnianą-urzeczywistnianą podczas Eucharystii 
ofiarę, złożoną skutecznie po wszystkie czasy przez Jezusa na krzyżu  
(Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis...).

„Niełatwa do zdefiniowania jest liturgiczna funkcja modlitwy nad da-
rami” – pisze w przywołanym powyżej opracowaniu Matias Augé7. Wy-
daje się natomiast, że o wiele łatwiejsza jest do spenetrowania jej treść. 
Spodziewamy się wręcz, że może być ona obfita i merytorycznie pogłę-
biona. Przedmiotem studium czynimy bowiem teksty modlitw nad dara-
mi, które do Mszału Pawła VI trafiły pod wpływem i w klimacie reformy
liturgicznej, jaka w ciągu niemal pięćdziesięciu lat wprowadzana jest 
wciąż w życie Kościoła z impulsu Soboru Watykańskiego II. Jednym  
z głównych pragnień tegoż soboru było zainspirowanie Kościoła, by sze-
rzej niż do tej pory otworzył przed wiernymi skarbiec przekazywanych tre-
ści, które zawarte są przede wszystkim w tekstach spisanych. Oczywiście 
chodziło przede wszystkim o to, by „szerzej otworzyć skarbiec biblijny” 
(KL 51). Niemniej wiemy, że znacznie obficiej został w Mszale Pawła VI 
otwarty także skarbiec euchologijny. By się o tym przekonać, wystarczy 
uświadomić sobie, że w Mszale Piusa V przewidzianych było na okres 
Adwentu dziewięć tekstów omawianej modlitwy (wtedy zwanej secreta)8, 

5 Por. hasło „Modlitwy przewodniczącego liturgii”, w: Leksykon liturgii, oprac.  
B. Nadolski, Poznań 2006, s. 961.

6 Por. M. Augé, Tekst euchologijny, w: Liturgia w podstawowych formach wyrazu 
(„Kościół w trzecim tysiącleciu” 9), red. A. Żądło, Katowice 2011, s. 145.

7 Tamże, s. 143.
8 Por. J. Janicki, Modlitwy nad darami Adwentu, Narodzenia oraz Objawienia Pań-

skiego w Mszale Pawła VI, „Collectanea Theologica” 50,3 (1980), s. 93. Wspomnianych 
dziewięć modlitw rozdysponowanych było w Mszale Piusa V następująco: cztery na nie-
dziele Adwentu, cztery na okres Quatuor Temporum Adventus (Feria quarta: 1, Feria 
sexta: 1, Sabbato: 2 – forma Missae longior i forma Missae brevior) oraz jedna na Wigilię 
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w obecnym natomiast mamy ich dwanaście, przy czym dziesięć pochodzi 
bezpośrednio ze starożytnych sakramentarzy, dwie natomiast dotarły do 
nas za pośrednictwem poprzedniego mszału.

Ów powrót do starożytnych źródeł liturgicznych poczyniony został  
z myślą o dobraniu do sprawowanej przez Kościół liturgii tekstów jak 
najlepszych – przede wszystkim pod względem ich głębi treściowej, ale 
też adekwatności wyrażeń i sformułowań do poziomu wiedzy historycz-
no-biblijno-teologicznej współczesnych czasów, jak też do świadomości 
religijnej chrześcijan XX i XXI wieku. Ten fakt rzuca światło na cel przy-
świecający prowadzonym przez nas badaniom. Chodzi w nich mianowicie 
w głównym zarysie o dostrzeżenie i wyeksponowanie styku wiary (lex 
credendi) z liturgią w Adwencie (lex orandi). Główny akcent nie zosta-
nie jednak położony na wektorze dośrodkowym takiego styku, lecz raczej 
na jego wektorze odśrodkowym. Oznacza to, że nasza uwaga nie będzie 
skupiać się na pytaniu o poziom wiary reprezentowanej przez uczestni-
ków Eucharystii w Adwencie (domagałoby się to specjalnych badań so-
cjologicznych, choć uogólniając, można na podstawie doświadczenia 
stwierdzić, że ten poziom jest zróżnicowany), lecz na odkrywaniu i wy-
dobywaniu na światło dzienne tych treści, które wchodzą w zakres depo-
zytu wiary Kościoła, znajdują swe odbicie w treści modlitw studiowanych  
i tworzą pokarm duchowy dla uczestników liturgii. Generalnie rzecz bio-
rąc, zamierzony cel zakłada również wektor dośrodkowy wspomnianego 
styku (jednak nie w znaczeniu wniosków płynących z analizy konkretnych 
przypadków wiernych), albowiem podstawowym założeniem Kościoła 
jest to, że w liturgii uczestniczą tylko wierzący w Chrystusa i podzielający  
w pełni każdą z prawd głoszonych przez Kościół, jak też pozostający z nim 
w pełnej komunii. Sprawowana w konkretnym Kościele lokalnym liturgia 
staje się więc w tym znaczeniu „środowiskiem” nieustannej konfrontacji 
wiary wyznawanej w sumieniu i poświadczanej konkretnymi czynami co-
dziennego życia z tą wiarą, która jest jak w źródle obecna w liturgii, od-
żywa w niej i odradza się w spotkaniu z Panem, w kontekście wspólnoty 
braci wierzących w Niego, w przeżyciu Jego zbawczego misterium. 

Wyznaczony cel domaga się zawsze określonych dróg i sposobów do-
cierania do niego. Zasadnicze pole, po którym poruszamy się w trakcie 
prowadzonego studium, wyznaczone jest przez zasygnalizowane przed 
chwilą dwa komponenty interesującego nas adagium, a mianowicie przez 
lex orandi i lex credendi. Złączone w jedną maksymę lex orandi – lex 

Nativitatis Domini. Por. Missale romanum, editio typica 1962 (edizione anastatica e intro-
duzione a cura di M. Sodi, A. Toniolo), Libreria Editrice Vaticana 2007, s. 2–16.
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credendi, wskazującą na związek liturgii z prawdami wiary Kościoła (do-
gmatami), a także z teologią, stają się metodologiczną regułą, synchroni-
zującą ewolucję świadomości wiary z modlitwą Kościoła i – szerzej – ze 
sprawowaną przez niego liturgią9. By więc dojść do zasadniczego zrębu 
obszaru badawczego (w drugim i trzecim rozdziale książki), wydawało się 
sprawą słuszną poświęcić pierwszy rozdział monografii genezie i wymo-
wie adagium lex orandi – lex credendi. Niezależnie bowiem od faktu, iż  
w okresie posoborowym, a nawet w ostatnich latach okresu dzielącego nas 
od Soboru Watykańskiego II, ukazały się na temat owego adagium facho-
we artykuły10, zagadnienie, którego adagium dotyczy, jest na tyle ważne 
dla wniknięcia w istotę relacji i wzajemnych zależności pomiędzy wiarą, 
modlitwą (liturgią), teologią i życiem, że warto mu poświęcać wciąż na 
nowo czas i refleksję, tym bardziej że każdy, kto tej kwestii dedykuje swo-
ją uwagę, czyni to w określonym kontekście badawczym i z nastawieniem 
na wydobycie na światło dzienne tego, co jest według niego wciąż jesz-
cze do odkrycia. Kontekst badawczy stanowi w naszym przypadku część  

9 Por. K. Klauza, Teologiczna hermeneutyka ikony, Lublin 2000, s. 143, 144
10 Tytułem przykładu warto wskazać na takie opracowania, jak: A. Stenzel, Li-

turgie als theologischer Ort, w: Mysterium salutis, t. 1: Grundriss heilgeschichtli-
cher Dogmatik, red. J. Feiner, M. Löhrer, Einsiedeln–Zürich–Köln 1965, s. 606–621;  
P. De Clerck, „Lex orandi, lex credendi”. Sens originel et avatars historiques d’un ada-
ge équivoque, „Questions Liturgiques” 59,4 (1978), s. 193–212; A.M. Triacca, Le sens 
théologique de la liturgie et/ou le sens liturgique de la théologie. Esquisse initiale pour 
une synthèse, w: La liturgie: son sens – son esprit – sa methode. Liturgie et théologie. 
Conférences Saint-Serge, XXVIII Semaine d’études liturgiques, Paris 30 juin – 3 juil-
let 1981, red. A.M. Triacca, A. Pistoia („Bibliotheca Ephemerides Liturgicae. Subsidia” 
27), Roma 1982, s. 321–337; tenże, „Liturgia – locus theologicus” o „theologia – locus 
liturgicus”? Da un dilemma verso una sintesi, w: Paschale mysterium. Studi in memo-
ria dell’abate prof. Salvatore Marsili (1919–1983) („Studia Anselmiana” 91; „Analecta 
Liturgica” 10), red. G. Farnedi, Roma 1986, s. 193–233; K. Federer, Lex orandi – lex 
credendi, w: LThK 6 (1986), kol. 1001–1002; H.J. Vogt, Lex orandi – lex credendi, w: 
Veritati et caritati. W służbie teologii i pojednania. Prace dedykowane Księdzu Biskupowi 
Alfonsowi Nossolowi z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin i piętnastolecia święceń 
biskupich, red. P. Jaskóła, Opole 1992, s. 180–192; S. Sosnowski, Kościół wierzy tak, jak 
się modli (KKK 1124), „Collectanea Theologica” 67,4 (1997), s. 114–119; P. De Clerck, 
Zrozumieć liturgię, tłum. polskie S. Czerwik, Kielce 1997, s. 61–82; M. Link, Znaczenie 
i historia sentencji lex orandi, lex credendi, „Łódzkie Studia Teologiczne” 10 (2001),  
s. 241–248; S. Sosnowski, Tradycja – wierność liturgii, liturgia – życie tradycji, „Łódzkie 
Studia Teologiczne” 19 (2010), s. 270–275; B. Ferdek, Wzajemna relacja między „lex 
orandi – lex credendi”, „Studia Salvatoriana Polonica” 6 (2012), s. 45–60; S. Czerwik, 
Liturgia wyznaniem wiary i środowiskiem jej formacji według Vaticanum II i dokumentów 
posoborowych, „Kieleckie Studia Teologiczne” 11 (2012), s. 41–62.
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euchologii mniejszej Adwentu, utożsamiająca się z modlitwami nad dara-
mi, jakie w posoborowym Mszale Pawła VI przewidziane są na ten okres 
roku liturgicznego. On też będzie determinował nasze spojrzenie na kwe-
stię związku i wzajemnych zależności pomiędzy treścią kierowanych do 
Boga w trakcie adwentowej Eucharystii modlitw i wyznawaną przez jej 
uczestników, a także przeżywaną w codziennym życiu oraz poświadczaną 
w nim wiarą. Spojrzenie to utworzy grunt do tego, by w trzecim rozdzia-
le książki zaproponować pewien konkretny rodzaj teologii liturgicznej,  
a więc teologii zbudowanej na fundamencie obranych za przedmiot badaw-
czy tekstów euchologijnych. Aby owo spojrzenie było w miarę kompetentne 
i wyczerpujące, ważne wydaje się to, by dzięki treści pierwszego  rozdziału 
– zapoznającego nas z genezą i wymową adagium, które ma swą konkretną 
historię oraz historycznie uzasadnione znaczenie – udoskonalić nasze po-
dejście do analizowania – w drugim rozdziale – tekstów, jak też syntetycz-
nego – w trzecim – zestawiania w tematy teologiczne kwestii, jakie z nich 
wynikają. Metoda historyczno-genetyczna11, jaka przyświecać nam będzie 
w pierwszym rozdziale książki, umożliwi zapoznanie się ze stosownymi 
dokumentami – Prospera z Akwitanii oraz ówczesnych papieży, traktatami 
Ojców Kościoła, jak też doktrynalnymi wypowiedziami, które charakte-
ryzują się tym, że posiadają konkretnych autorów i wypracowane zosta-
ły w określonym kontekście historyczno-religijnym. Wszystko to posłuży  
z pewnością za bodziec do gruntownego prześledzenia trajektorii procesu 
zacieśniania się więzi między wiarą, modlitwą Kościoła (liturgią) i teo-
logią, zarówno w okresie przed- jak i posoborowym, w którym dojrzewa 
– choć nie zawsze równomiernie i w sposób wystarczający – świadomość 
o teologicznym wymiarze liturgii, ale też o nieodzownym ukierunkowaniu 
teologii na liturgię. Rozdział pierwszy zostanie zamknięty krótkim podsu-
mowaniem, prezentującym wynikające z niego wnioski.

Drugi rozdział monografii poświęcony jest pierwszemu z członów
wzmiankowanego powyżej, w pierwszym zaś rozdziale zaprezentowanego  
w aspekcie genetycznym i znaczeniowym adagium, to znaczy lex orandi. 
Oznacza to, że w drugim rozdziale chodzić będzie o dokładne zapoznanie 

11 Por. H.J. Sobeczko, Z problematyki metodologicznej teologii liturgicznej, w: Meto-
dologia teologii praktycznej, red. W. Przyczyna, Kraków 2011, s. 64, 65. Szerzej na temat 
pożytecznych dla teologii liturgicznej metod zob. B. Kranemann, Liturgiewissenschaft 
angesichts der „Zeitenwende”. Die Entwicklung der theologischen Disziplin zwischen 
den beiden Vatikanischen Konzilien, w: Die katholisch-theologischen Disziplinen in 
Deutschland 1870–1962. Ihre Geschichte, ihr Zeitbezug, red. H. Wolf, Paderborn 1999, 
s. 351–375.
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się z całym bogactwem historyczno-literackim i lingwistycznym modlitw 
nad darami Adwentu12. Kwestie historyczne nakazują najpierw przyjrzeć 
się dokładniej samym tekstom, aby rozeznać ich pochodzenie: czy miano-
wicie zostały zaczerpnięte (w sposób wierny lub ze zmianami) ze staro-
żytnych sakramentarzy, czy też skomponowane w okresie posoborowym. 
Odpowiedź na to wymaga sięgnięcia do źródeł i dokonania konfrontacji13. 
Należy się też zastanowić nad drogą powstawania modlitw nad darami 
stosowanymi dziś w Adwencie, nad ich stosunkiem do tekstów biblijnych 
i patrystycznych (do konkretnego tekstu albo jego fragmentu, albo też do 
inspirującej go myśli czy idei), jakimi się być może posłużono przy ich 
tworzeniu. 

Ponieważ wszystkie teksty euchologijne, a więc i modlitwy nad dara-
mi, należą do tekstów literackich14, zostaną one poddane analizie histo-
ryczno-krytycznej i lingwistycznej, nieodzownej przy pracy nad tekstami 
literackimi15. Analiza taka przeprowadzona będzie w porządku odzwiercie-
dlającym poszczególne serie źródeł liturgicznych, z których modlitwy nad 
darami Adwentu zostały zaczerpnięte. Będzie to najpierw analiza modlitw 
serii weroneńskiej, następnie gelazjańskiej, dalej zaś gregoriańskiej „mie-
szanej”, ambrozjańskiej i serii mieszanej. Ten rozdział zamknie podsu-

12 Poniższy opis drugiego rozdziału monografii, objaśniający zastosowane w niej
metody interpretacji tekstów literackich – historyczno-krytyczną i lingwistyczną (z jej 
analizą syntaktyczną, semantyczną i pragmatyczną) przytaczany jest – wraz z przypisami –  
w sposób dość wierny za: A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu..., s. 9–14,  
z uwzględnieniem oczywiście koniecznych oraz stosownych adaptacji. Powodem tego 
jest fakt, że metody te, szczególnie zaś lingwistyczna, zostały w tamtym opracowaniu po 
raz pierwszy zastosowane do analizy tekstów liturgicznych, a w związku z tym szczegóło-
wo wytłumaczone i krok po kroku zaprezentowane od strony sposobu korzystania z nich  
w praktyce.

13 Do odnalezienia źródeł liturgicznych modlitw nad darami Adwentu posłuży przede 
wszystkim: C. Johnson, A. Ward, The sources of the Roman Missal (1975), cz. I: Advent-
-Christmas, „Notitiae” 22,7–8–9 (1986), s. 469–592.

14 Zob. H.J. Sobeczko, Metody interpretacji tekstów liturgicznych, w: Ratio et revela-
tio. Z refleksji filozoficzno-teologicznych. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Pro-
fesorowi Józefowi Herbertowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. J. Cicho, Opole 1998, 
s. 231, 232.

15 W opublikowanych dotąd pracach liturgicznych, „w tym również autorów 
polskich, zaobserwować możemy różny zakres zastosowania współczesnych me-
tod interpretacyjnych, a także spory brak klarownych i spójnych zasad interpretacji”  
(H.J. Sobeczko, Metody interpretacji tekstów..., s. 232). Uświadomienie sobie odczuwa-
nego na polu liturgicznym zapotrzebowania na współczesne metody interpretacji tekstów 
literackich stało się bodźcem do podjęcia próby przeszczepienia ich na grunt liturgiczny, 
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mowanie, które przedstawi w sposób syntetyczny dostrzeżone i wydobyte 
podczas prac analitycznych aspekty historyczne, literackie i lingwistyczne 
modlitw nad darami. 

Metoda historyczna koncentruje się na wskazaniu procesów i sytuacji, 
jakie towarzyszyły powstawaniu tekstu. Ten rodzaj analizy określany jest 
też mianem historyczno-krytycznej, ponieważ posługuje się ona zbiorem 
obiektywnych zasad i działań, za pomocą których można wyciągnąć po-
prawne wnioski z badanych tekstów i zrozumieć ich sens16. Metoda hi-
storyczno-krytyczna opiera się zatem na krytycznych spostrzeżeniach  
i usiłuje odtworzyć genezę i dzieje tekstu aż po jego ostateczną redakcję 
(dlatego też nosi miano metody diachronicznej). Określa ona historyczny 
okres kompozycji tekstu. Sięga się w niej do tekstów oryginalnych, który-
mi w liturgii rzymskiej są zwłaszcza teksty łacińskie (źródła liturgiczne), 
zebrane w starożytnych sakramentarzach, a także do tekstów tworzących 
szerszy kontekst inspiracyjny (źródła inspirujące), którymi w przypadku 
euchologii są przede wszystkim teksty biblijne i patrystyczne. Omawiana 
metoda służy krytycznej analizie tekstu, ustala jego teologiczne akcenty  
i tzw. Sitz im Leben, oraz wskazuje na poczynione w jego wersji źródłowej 
zmiany redakcyjne17, jednak nie określa wzajemnej zależności poszcze-
gólnych jego elementów. Stąd też, aby wejść głębiej w całe teologiczne 
bogactwo tekstów liturgicznych, potrzebny jest jeszcze inny sposób podej-
ścia do nich – zwłaszcza zastosowanie metody lingwistycznej18. 

poprzez zaczerpnięcie z tych osiągnięć, które w tej dziedzinie zdobyły już nauki biblijne. 
Szczególnym inspiratorem okazał się opolski biblista, J. Czerski, który w opracowaniu 
pt. Metody interpretacji Nowego Testamentu (Opole 1997) przedstawił udaną próbę cało-
ściowego omówienia metod interpretacji ksiąg Nowego Testamentu (por. H.J. Sobeczko, 
Metody interpretacji tekstów..., s. 232). Metody te, na nowo opracowane przez Janusza 
Czerskiego w publikacji zatytułowanej Metodologia Nowego Testamentu (Opole 2012),  
posłużą w przypadku naszego studium do interpretacji modlitw nad darami Adwentu.

16 Por. H.K. Berg, Ein Wort wie Feuer. Wege lebendiger Bibelauslegung, München–
–Stuttgart 1991, s. 41–44; J. Czerski, Wpływ liturgii pierwotnego Kościoła na pisma 
Nowego Testamentu, w: Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki 
(„Musica Claromontana – Studia” 1), red. R. Pośpiech, Opole 2012, s. 15.

17 W przypadku niniejszej monografii, dedykowanej modlitwom nad darami Adwen-
tu, ten rodzaj analizy obejmować będzie dwa punkty: A (tekst) i B (zagadnienia historycz-
no-literackie tekstu). Punkt A zapoznawać będzie z łacińską wersją modlitw nad darami, 
ich tłumaczeniem na język polski oraz aparatem krytycznym. W punkcie B zostaną wy-
kazane źródła liturgiczne i adaptacja tekstów studiowanych modlitw, a także ich kontekst 
biblijno-patrystyczny.

18 Por. J. Czerski, Metody interpretacji..., s. 69; H.J. Sobeczko, Metody interpretacji 
tekstów..., s. 232, 233
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Metoda lingwistyczna (semiotyczna) należy do metod zwanych syn-
chronicznymi, które – w przeciwieństwie do diachronicznych – traktują 
tekst jako spójną jednostkę literacką i prowadzą w kierunku odczytania 
jego sensu, bez wchodzenia w to, jak powstawał. Wiadomo, iż poszczegól-
ne elementy tekstu są ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie zależne. Te 
powiązania i zależności decydują o powstaniu jednostki o określonej for-
mie, która z kolei tworzy jedno ogniwo szerszego procesu komunikacji19. 
Synchroniczne badanie tekstu obejmuje następujące rodzaje analizy: syn-
taktyczną, semantyczną i pragmatyczną. Każdemu z tych rodzajów anali-
zy zostanie poddana każda z 12 modlitw nad darami Adwentu. W związku 
z tym warto przybliżyć kilka esencjalnych informacji na ich temat.

Analiza syntaktyczna zajmuje się badaniem określonego tekstu od 
strony językowej, a więc bada relacje, jakie zachodzą między poszczegól-
nymi elementami języka (znakami) występującymi w badanym tekście, 
oraz zasadami, na podstawie których elementy te zostały wprowadzone 
do tekstu. Gramatyka określa najogólniej syntaksę jako naukę o budowie 
zdań, a te z kolei można zdefiniować jako zamknięte segmenty wypowie-
dzi złożonych z wyrazów, zgodnie z regułami gramatycznymi20. W zestaw 
środków, jakimi posługuje się analiza syntaktyczna, wchodzą: końcówki 
odmiany (fleksji), szyk wyrazów, przyimki, spójniki i partykuły. Analiza
syntaktyczna bierze również pod uwagę zmiany czasów gramatycznych. 
Jej celem jest ustalenie struktury tekstu, zbadanie jego jedności, z wydzie-
leniem w nim mniejszych jednostek tematycznych21. Postępowanie drogą 
omawianej analizy obejmuje następujące działania metodyczne: sporzą-
dzenie inwentarza słów (leksykon badanego tekstu); określenie części 
mowy i form gramatycznych; zbadanie struktury zdań, które w przypadku 
niniejszego studium zostały usystematyzowane według zasad tzw. ordo 
rectus22, oraz sposobu ich łączenia; charakterystykę stylu; podział tekstu, 

19 Por. W. Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische 
und historisch-kritische Methoden, Freiburg–Basel–Wien 1987, s. 74. 

20 Zob. A. Okopień-Sławińska, Zdanie, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sła-
wiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 586.

21 Por. W. Verburg, Endzeit und Entschlafene. Syntaktisch-sigmatische, semantische 
und pragmatische Analyse von 1 Kor 15 („Forschung zur Bibel” 78), Würzburg 1996,  
s. 18.

22 Teksty modlitw nad darami Adwentu reprezentują w swej treści bardzo często tzw. 
ordo permutatus (szyk przestawiony), zastosowany dla uczynienia ich wymowy bardziej 
ekspresywną, przenikającą oraz wzbudzającą większe zainteresowanie. Nie brak w nich np. 
hiperbatów (rozdzielenie słów wchodzących w stałe związki wyrazowe), a przez staranny 
i precyzyjny dobór słów zapewniony im został odpowiedni rytm intonacyjny (kadencja), 
właściwy dla poezji rzymskiej (cursus). W niniejszym studium uznano za pożyteczne 
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jako końcowy efekt tego etapu analizy lingwistycznej23. Poczyniony w ni-
niejszym studium podział modlitw nad darami Adwentu uwypukli zarów-
no ich strukturę syntaktyczną, jak i euchologijną. Struktura syntaktyczna 
przedstawiona zostanie w sposób nieco odbiegający od stosowanego  
w takich przypadkach zwykłego opisania składowych jej członów i przy-
bierze w niniejszym studium formę graficzną. Celem zdecydowania się na
taką formę jest unaocznienie całego syntaktycznego bogactwa analizowa-
nych tekstów, poprzez warstwowy układ tworzących je zdań oraz ich rów-
noważników (przybierze to postać graficznego schematu), jakie wchodzą 
w skład poszczególnych modlitw nad darami. Ten rodzaj zapisu można by 
nazwać „stratygraficznym”. Zostaną w nim ułożone obok siebie, czyli na
tej samej linii (w tej samej warstwie), zdania złożone współrzędnie. Zda-
nia (warstwy) zaś złożone podrzędnie będą mieć układ stopniowy (jedna 
warstwa pod drugą). Poniżej prawego dolnego rogu poszczególnych ra-
mek wskazana będzie główna myśl tekstu (tak się układa, to znaczy w ten 
sposób przebiega zasadnicza treść modlitw nad darami). Pod spodem ram-
ki (z przesunięciem na lewo) wskazane będą wszelkie uzupełnienia, które  
w tekście odgrywają właściwą sobie rolę, wiele dopowiadając, niemniej 
jednak nie tworzą głównego trzonu modlitwy nad darami (bez nich dany 
tekst nie straciłby głównej myśli i sensu). Przy pomocy takiego graficzne-
go zapisu zostanie zaprezentowana każda z analizowanych w tym studium 
modlitw. Ten stratygraficzny model prezentacji tekstu zostanie pod sche-
matem rozpisany w formie matematycznej (łacińska nazwa pojedynczych 
zdań składowych, znak matematyczny „+” oraz nawiasy) i będzie mieć 
na celu zaznajomienie z nadrzędno-podrzędną zależnością zdań wyróż-
nianych w tekstach, które będą poddane analizie. Struktura euchologijna 
modlitw nad darami zostanie najpierw opisana, a następnie przedstawiona 
również za pomocą matematycznego wzoru, w którym litery symbolizo-
wać będą nazwy poszczególnych członów gatunkowych tekstu eucholo-
gijnego i będą ze sobą połączone za pomocą znaku matematycznego „+”. 

Analiza semantyczna bada znaczenie poszczególnych znaków, a więc 
słów, zdań i całych tekstów, oraz szuka odpowiedzi na pytanie, co określo-
ny tekst chce wyrazić, jak należy rozumieć poszczególne zwroty i zdania 

zastosowanie tzw. metody kontrastowej, czyli ułożenia pojedynczych zdań analizowa-
nych od strony lingwistycznej tekstów Adwentu według szyku prostego, a więc według 
ordo rectus, który pozwala bardziej uświadomić sobie zastosowane w nich przemiesz-
czenia.

23 Por. H. Langkammer, Metody lingwistyczne, w: Metodologia Nowego Testamen-
tu, red. tenże, Pelplin 1994 s. 249–252; J. Czerski, Metody interpretacji..., s. 125–131;  
H.J. Sobeczko, Metody interpretacji tekstów..., s. 234, 235.
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w nim występujące24. Celem analizy semantycznej jest ustalenie znaczenia 
poszczególnych leksemów w zależności od kontekstu, w jakim występują. 
Słowa łączą się z kontekstem w dwojaki sposób: syntagmatycznie i pa-
radygmatycznie. Syntagma (gr. síntagma) oznacza szereg następujących 
po sobie jednostek znaczeniowych w danym ciągu wypowiedzeniowym,  
które tworzą pewną całość25. Wyrazy w związku syntagmatycznym są obok 
siebie zestawione szeregowo, to znaczy następują po sobie w kierunku ho-
ryzontalnym, jak w zdaniu. Łączą się ze sobą linearnie i dlatego syntagmę 
można inaczej nazwać kombinacją morfemów. W relacji syntagmatycz-
nej poszczególne wyrazy są elementami niepowtarzalnymi. Paradygmat 
(gr. paradeigma) określa w językoznawstwie zespół powtarzających się 
równolegle form o określonej klasie wyrazów. Przez relacje paradygma-
tyczne rozumie się natomiast związki, jakie zachodzą między wyrazami, 
które na podstawie wspólnej cechy są do siebie podobne. Elementy para-
dygmatyczne są powtarzalne i pozwalają wydzielić w ciągu wypowiedze-
niowym elementy niepowtarzalne, czyli syntagmatyczne26. Występujące  
w tekście wyrazy (słowa) można zgrupować na podstawie pewnych wspól-
nych cech. Specyficzną charakterystyką semantyczną tekstu są opozycje,
jakie zachodzą między jego elementami znaczeniowymi. Zestawienie ich 
pozwala odczytać wspólne cechy, które lingwistyka określa jako linie zna-
czeniowe, wynikające z opozycji27. 

Analiza pragmatyczna zajmuje się badaniem funkcji komunikatywnych 
tekstu, jako że jego zadaniem (podobnie jak języka mówionego) jest z natury 
rzeczy komunikacja. Tekst jest bowiem skierowany na odbiorcę, przekazuje 
mu zawsze jakąś treść. Pragmatyka, podobnie jak semantyka, zajmuje się 
ustalaniem sensu wypowiedzi, szczególnie zaś tych jego aspektów, jakich 
nie uwzględnia teoria semantyczna, oraz uchwyceniem – oprócz znacze-
nia słów – intencji danego tekstu, celem uwrażliwienia na jego dynamikę,  
w której zawiera się i wyraża celowość jego powstania28. Znaczenie tekstu 
zależy bowiem nie tylko od jego konstrukcji syntaktycznej i semantycznego 

24 Por. J. Czerski, Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku  
(Mt 18,23-35), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 1,2 (1993), s. 31; tenże, Wpływ litur-
gii pierwotnego Kościoła..., s. 16.

25 Por. Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, War-
szawa 1970, s. 556.

26 Por. tamże, s. 411, 412.
27 Por. H. Langkammer, Metody lingwistyczne..., s. 252–263; J. Czerski, Metody in-

terpretacji..., s. 131–138; tenże, Metodologia..., s. 74–82; H.J. Sobeczko, Metody inter-
pretacji tekstów..., s. 235–237.

28 Por. J. Czerski, Analiza lingwistyczna..., s. 35.
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bogactwa, ale też od jego wymowy pragmatycznej, czyli od intencji, jaką 
zamierzał wyrazić autor w konkretnych warunkach komunikowania się  
z interlokutorem. Wymowa pragmatyczna tekstu może posiadać wielora-
kie zabarwienie, a przez to spełniać różną funkcję: może mianowicie coś 
komunikować lub potwierdzać (funkcja informacyjna); może kogoś wzy-
wać do decyzji lub przemiany (funkcja ekspresywna); może przenosić na 
kogoś innego emocje i przeżycia (funkcja emocjonalna)29; może się czegoś  
domagać, o coś apelować (funkcja dyrektywna); może komunikować  
w danej sytuacji świadectwo (funkcja kontekstualna) lub sprzyjać nawią-
zywaniu relacji (funkcja kontaktowa). Pragmatyka tekstu zaznacza swój 
horyzont tam, gdzie dochodzi do współpracy autora z czytelnikiem (mówią-
cego ze słuchającym). Z tego powodu żaden z tekstów nie jest nigdy defini-
tywnie wykończony, zamknięty i przynależący tylko do historii. Specyfiką
poznawanego tekstu jest jego zdolność do wzbudzania żywych reakcji  
w odbiorcy i konfrontowania ich z prawdziwymi zamiarami autora. Każ-
dy tekst „mówi” językiem czasów sobie współczesnych, „wypowiada się” 
przy użyciu syntaktycznego i semantycznego oraz pragmatycznego bo-
gactwa konkretnej kultury językowej30. Autor wypowiada swoje wnętrze 
przy użyciu tego bogactwa, zapożyczając je dla wyrażenia siebie, wła-
snych przekonań i myśli. Stąd prawdziwe znaczenie treści uzewnętrznia-

29 Zbliżona do funkcji emocjonalnej tekstu jest jego funkcja retoryczna, która opiera 
się na następującej zasadzie: w przekazie tekstu należy się troszczyć nie tylko o to, aby 
słuchacz lub czytelnik zrozumiał przekazywaną mu treść, która powinna dotrzeć do jego 
sfery racjonalnej, ale też o to, aby zaczął działać, pobudzony tą treścią, która powinna 
dotrzeć do jego sfery uczuciowej. W trosce o staranność przemówień powstały nawet 
zasady wzorowego i skutecznego przemawiania, co z czasem doprowadziło do wyod-
rębnienia się osobnej dyscypliny – retoryki, a także figury retoryczne, które polegały na
łączeniu dwóch lub więcej wyrazów według pewnych zasad, dla ożywienia i ozdobienia 
sposobu wyrażania myśli, przez odpowiednią obrazowość, nastrój i artyzm wypowiedzi. 
Por. A. Okopień-Sławińska, Retoryka, w: Słownik terminów..., s. 432, 433; taż, Figury 
retoryczne, tamże, s. 141, 142. Figury retoryczne (stosowane przede wszystkim przez 
greckich i rzymskich mówców, za nimi zaś przez poetów i prozaików) znalazły zasto-
sowanie również w tekstach liturgicznych i zostaną w ramach analizy pragmatycznej 
zasygnalizowane w studiowanych modlitwach nad darami.

30 Stąd też przy analizie tekstu należy zachować taki sposób postępowania, aby uła-
twiło to ustalenie kontekstu sytuacyjnego, przez zwrócenie uwagi na tryb rozkazujący 
(forma rozkazująca najbardziej określa sposób myślenia i postępowania), zbadanie skali 
wartości, jaką przedstawia autor, i oceny postępowania osób oraz przeanalizowanie dy-
namicznej funkcji tekstu, to znaczy wydobycie proponowanego modelu postępowania. 
Por. H. Langkammer, Metody lingwistyczne..., s. 264–268; J. Czerski, Metody interpre-
tacji..., s. 138–141; tenże, Metodologia..., s. 82–85; H.J. Sobeczko, Metody interpretacji 
tekstów..., s. 237, 238.
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nych za pomocą języka nie zawęża się nigdy do samych osób mówiących 
bądź piszących, lecz rozciąga się na cały kontekst, jaki towarzyszy po-
wstaniu danego dzieła. Kontekstem tym są istniejące w danym momencie 
historycznym modele działania oraz wypowiadania się31. 

W trzecim rozdziale monografiichodziosyntetezę, tj. ouporządkowanie
w tematy teologiczne tego, co w rozdziale drugim – analitycznym – zostało 
„rozdrobnione”, niejako „rozłożone na czynniki pierwsze”, w celu umoż-
liwienia wejścia w detale historyczno-krytyczne, gramatyczne, językowe 
(syntagmatyczno-semantyczne i pragmatyczne) oraz strukturowe każdej  
z dwunastu modlitw nad darami Adwentu. Już tamto analityczne spojrzenie 
na teksty zwróciło naszą uwagę na ich wymowną dynamikę. Dość bogate 
jest bowiem ich słownictwo, zróżnicowana jest także struktura oraz całe 
zaplecze retoryczne. Skoro tak się rzecz ma ze studiowanymi modlitwami 
od strony analitycznej, to spodziewanym faktem jest podobne bogactwo  
i dynamika od strony teologicznej. Zweryfikowaniu tego oczekiwania po-
służy zastosowana w tym rozdziale metoda syntezy teologicznej, zwana 
systematyczno-teologiczną32, która – jak się spodziewamy – potwierdzi 
zasadę, że myśl teologiczna ukryta jest, niejako posiana w samych mo-
dlitwach – tj.  przede wszystkim w ich treści, ale też w każdym detalu, 
poprzez który owa treść się przejawia, uzewnętrznia i dociera do naszej 
świadomości. Wspomniana metoda nie jest nowością w Kościele. Towa-
rzyszy mu ona niemal od początków jego istnienia i sprawowania liturgii, 
przy istotnym dla niej zastosowaniu tekstów modlitw, jak też zróżnico-
wanych elementów i form obrzędowych. Przykładem na takie towarzy-
szenie Kościołowi od czasów patrystycznych są katechezy mistagogiczne 
Ojców Kościoła. Z łatwością można w nich rozpoznać swoistego rodzaju 
traktaty teologiczne (nie utożsamiające się oczywiście z systematycznym 
wykładem teologicznym), w których interesująca nas w tej monografii lex 
credendi nasycana była obficie treścią dopiero co przeżytej lex orandi.  
Cechami, które charakteryzowały taki rodzaj wcielanej przez Ojców  
w czyn teologii, były niepowtarzalna dynamika oraz głębia treściowa li-
turgii, czerpane z niej oraz wzmacniane elementami językowymi i reto-
ryczno-perswazyjnymi. Sprawą typową dla takiej teologii dynamicznej 
było na pierwszym miejscu odwoływanie się do sprawowanej na bieżąco 
celebracji liturgicznej jako do faktu, który przemawia sam przez się – jesz-
cze przed teoretycznym zinterpretowaniem go i naświetleniem – jak też  

31 Por. S. Wiedenhofer, La Chiesa. Lineamenti fondamentali di ecclesiologia, Cinisel-
lo Balsamo 1994, s. 54, 55.

32 Por. H.J. Sobeczko, Z problematyki metodologicznej..., s. 65.



17Wstęp

motywuje wiarę, jakiej domagano się od neofitów i spodziewano się po nich 
w codziennym życiu33.

Taki jest powód, dla którego podjęte zostało w opisywanym tu rozdzia-
le monografii studium nad przesłaniem teologicznym modlitw na darami
Adwentu, istotowo przynależących do sprawowanej przez Kościół liturgii,  
a więc stanowiących jeden z jej elementów składowych, przez który liturgia 
przemawia do nas. Dzięki tej treści modlitw nad darami m.in. jesteśmy za-
poznawani z najbardziej podstawową teologią, tj. z tzw. teologią pierwszą  
(theologia prima), która w liturgii właśnie ma swe źródło poznawcze – nie 
w sensie spekulatywnym, ale przeżyciowo-egzystencjalnym. W liturgii 
bowiem sam Bóg wypowiada Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało 
wśród nas, by doprowadzić do pełni dzieło Ojca, upamiętniane-urzeczy-
wistniane na obecnym etapie historii zbawienia we wspólnocie Kościo-
ła. Spotkanie wierzących ze Słowem-Zbawicielem podczas liturgii daje 
im szansę nie tylko na poznanie Go umysłem, ale też na zanurzenie się  
w Jego misterium, a więc na jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne do-
świadczenie Go po to, by się w Niego przemieniać. Takiego zbliżenia się 
do Chrystusa, przez Niego zaś do całej Trójcy Osób Boskich i sedna zbaw-
czego misterium Boga nie daje żaden inny rodzaj poznania teologicznego. 
Na głos liturgii trzeba więc otwierać nie tylko słuch, by intelektem posiąść 
wiedzę, ale i serce, by stać się uczestnikiem wydarzenia zbawczego (nie 
zaś jedynie świadkiem spełnianego przez kapłana obrzędu liturgicznego), 
w które można wnikać dzięki teologicznej lekturze poszczególnych, nawet 
najdrobniejszych elementów składowych liturgii. 

Tak nastawieni będziemy czytać i wsłuchiwać się w mowę jednego ze 
wspomnianych elementów liturgii Adwentu, tj. słowa zawartego w modli-
twach nad darami tego okresu liturgicznego. Znajdziemy tam wiele treści 
poświadczających wiarę Kościoła w Trójcę Przenajświętszą: w Ojca (jako 
Ojca Jezusa i jako Pana), Syna (jako Syna Pańskiego, Chrystusa i Pana) 
i Ducha Świętego (jako Moc Bożą, źródło i zasadę uświęcenia), w mi-
sterium zbawcze (rozumiane i przeżywane jako sacrum mysterium Boga, 
który podmiotem jego realizacji uczynił Jezusa, a za sposób na wcielanie 
go w czyn obrał metodę sacrum commercium), w eschatologiczny wy-
miar życia ludzkiego (odbite w paradygmacie Adwentu utożsamia się  
z doświadczaniem napięcia między „już” i „jeszcze nie” zbawienia, zdoby-
wa gwarancję na życie wieczne w Eucharystii – pamiątce zbawczej ofiary

33 Por. C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa. Prospettive teologiche sull’eucaristia  
a partire dalla „lex orandi” („Aloisiana” 22), Roma–Brescia 1989, s. 7; A. Żądło, Ekle-
zjologiczny wymiar kolekt Adwentu..., s. 15.
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i świętej uczcie posilającej na drogę do życia wiecznego) oraz w Kościół 
(jako lud zwołany przez Pana i oczekujący w nadziei na Jego chwalebne 
przyjście w dniu paruzji). Jak widać, wszystkie te zagadnienia przynależą 
do katalogu prawd wiary, jaką Kościół wyznaje, jaką w liturgii syntetyzu-
je i do przeżycia podaje, utwierdzając w niej swoich wyznawców. Bacz-
niejszą uwagę zwróci na te kwestie podsumowanie, które zakończy trzeci 
rozdział studium.



Rozdział pierwszy

Geneza i wymowa adagium lex orandi – lex credendi

Adagium to słowo pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od daw-
nego rzeczownika adagio i utożsamiane z przysłowiem (proverbium), for-
mułą bliską przysłowiu lub z powiedzeniem mającym na celu wyrażenie 
prawdy ogólnej1. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że termin 
„adagium” wskazuje na zdanie utrwalone w tradycji ustnej bądź pisem-
nej, wyrażające jakąś myśl ogólną – np. regułę życiową czy wskazów-
kę2. Należy on do repertuaru pojęć, które pomimo ich obcojęzycznego  
– w naszym przypadku łacińskiego – brzmienia znajdują w języku pol-
skim zastosowanie w oryginale, a więc nie są poddawane w mowie lub  
w piśmie tłumaczeniu3. Pozostając w harmonii z tą zasadą i z ogólnie 
akceptowanym sensem słowa „adagium”, stosujemy go w naszym opra-
cowaniu w odniesieniu do łacińskiego wyrażenia lex orandi – lex cre-
dendi, którego powstanie sięga swymi korzeniami V wieku. Wtedy to 
mianowicie doszło do sporu pomiędzy szkołą semipelagiańską z Lerynu,  
reprezentowaną szczególnie przez Jana Kasjana i Wincentego z Lerynu,  

1 Por. Słownik łacińsko-polski, t. 1: A–C, red. M. Plezia, Warszawa 1998, s. 51. 
2 W okresie średniowiecza i renesansu stosowano rozróżnienie pomiędzy adagium  

i proverbium. Pierwszym terminem określano przysłowia i sentencje pochodzące ze sta-
rożytności pogańskiej, drugim natomiast przysłowia pochodzące z Pisma Świętego, np. 
Księgi Przysłów Salomona, czy Księgi Mądrości. Jednym z najbardziej znanych zbio-
rów adagiów są Collectanea adagiorum veterum (Paris 1500) Erazma z Rotterdamu,  
w którym zebrane przysłowia opatrzone są komentarzem historycznym i filozoficznym,
wyjaśnieniem ich sensu, czasem genezy czy moralnego przesłania (wyd. polskie Erazm 
z Rotterdamu, Adagia (Wybór), tłum. polskie i oprac. M. Cytowska, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków–Gdańsk 1973). Zob. M. Głowiński, Adagium, w: Słownik terminów literac-
kich, red. J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 14. Erazm 
mógł wyraz adagium umieścić w tytule zbiorku, idąc za Festusem, który w znanej pracy 
O znaczeniu słów (De significatu verborum, ed. 1: 1483) podał następującą definicję:
„Adagium – powiedzenie stosowane do wprowadzenia w czyn (ad agendum apta), to jest 
zawierające sentencje i wskazówki pożyteczne do właściwego i uczciwego postępowania 
w życiu” (M. Cytowska, Wstęp, w: Erazm z Rotterdamu, Adagia..., s. XVIII).

3 Innym przykładem na zastosowanie w języku polskim terminów obcojęzycznych, 
bez tłumaczenia ich na polski, jest m.in. francuskie par excellence, czy włoskie – szcze-
gólnie chętnie na polu teologicznym (choć nie tylko) po Soborze Watykańskim II stoso-
wane aggiornamento.
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a św. Augustynem na temat stosunku łaski Bożej do wolnej woli człowieka. 
Ten spór stworzył grunt inspirujący do wypracowania wzmiankowanego 
wyrażenia. Odpowiednikami przyjętego przez nas w tym studium terminu 
„adagium” są inne pojęcia, jakie w swych opracowaniach proponują różni 
autorzy na określenie zasady lex orandi – lex credendi. Wśród tych pojęć 
można wyliczyć: aksjomat4, maksymę5, podstawowe zdanie6, zasadę7. 

4 Zob. C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa. Prospettive teologiche sull’eucaristia  
a partire dalla „lex orandi” („Aloisiana” 22), Roma–Brescia 1989, s. 14 nn.

5 Zob. P. De Clerck, „Lex orandi, lex credendi”. Sens originel et avatars historiques 
d’un adage équivoque, „Questions Liturgiques” 59,4 (1978), s. 193 nn.

6 Zob. hasło „Lex orandi – lex credendi”, w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, 
Poznań 2006, s. 734.

7 Zob. S. Czerwik, Liturgia wyznaniem wiary i środowiskiem jej formacji według 
Vaticanum II i dokumentów posoborowych, „Kieleckie Studia Teologiczne” 11 (2012), 
s. 52–60.
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8 W. Łydka, Pelagianizm, w: Słownik teologiczny, t. 2, red. A. Zuberbier, Katowice 
1989, s. 69, 70. Zob. A. Żądło, Teologiczny i dydaktyczny wymiar liturgii, w: Dydaktyka 
teologii („Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach” 33), red. K. Sosna, Katowice 2006, s. 68.

9 Por. R.M. Leszczyński, Pelagianizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, red. E. Gi-
glewicz i in., Lublin 2011, kol. 238; W. Łydka, Pelagianizm, s. 70.

10 Takie poglądy Pelagiusza przebijają z dzieła zatytułowanego Wykłady o listach 
św. Pawła, które przechowało się nie w postaci oryginalnej, ale skażonej późniejszymi 
interpolacjami. Zob. W. Łydka, tamże. 

11 H.-I. Marrou, Od prześladowań za Dioklecjana do śmierci Grzegorza Wielkiego 
(303–604), w: Historia Kościoła, t. 1: J. Daniélou, H.-I. Marrou, Od początków do roku 
600, tłum. polskie M. Tarnowska, Warszawa 1986, s. 298.

12 Zob. R.M. Leszczyński, Pelagianizm, kol. 238.

Inspiracje liturgiczne dla powstania adagium  
lex orandi – lex credendi

Wszystko wzięło swój początek w tym, że przed wspomnianym spo-
rem z semipelagianami św. Augustyn przeprowadził walkę z pelagianami, 
którzy szerzyli pogląd, iż łaska Boża nie jest konieczna do zbawienia, bo 
można bez jej pomocy – przez wysiłek mobilizowany własną wolą – „dojść 
do najwyższej doskonałości moralnej i osiągnąć zbawienie”8. Inicjato-
rem takich poglądów był Pelagiusz – mnich brytyjski osiadły pod koniec  
IV wieku w Rzymie, twórca kierunku zwanego od jego imienia pelagiani-
zmem9. Według niego to sam człowiek – obdarzony wolnością – decyduje 
o swoim zbawieniu, bo nie istnieje obciążenie grzechem pierworodnym  
i jego skutkami, jako że grzech ten nie jest dziedziczny, a łaska stanowi 
tylko dodatkową, niekonieczną pomoc Bożą. Łaska chrztu leczy człowie-
ka z popełnionych grzechów i stanowi ozdobę duchową, natomiast Obja-
wienie Boże i całe dzieło Chrystusa ma tylko wartość pouczenia i dobrego 
przykładu10. Poglądy Pelagiusza rozpowszechniły się z końcem IV wieku 
najpierw w Rzymie, gdzie były przez niego głoszone i zdobyły sobie po-
pularność wśród chrześcijańskich elit oraz części duchowieństwa, następ-
nie zaś w Kartaginie, dokąd Pelagiusz wraz z Celestiuszem – jednym ze 
swych zwolenników – uszedł przed nacierającymi na Rzym Gotami. Ce-
lestiusz stał się po Pelagiuszu, który „w 411 roku wyruszył do Palestyny, 
idąc w ślady wielu innych uciekinierów z Italii”11, faktycznym przywódcą 
ruchu pelagiańskiego oraz jego propagatorem12.

W obronie wiary w konieczność łaski do osiągnięcia zbawienia wystą-
pił Kościół. Najpierw miało to miejsce na terenie Afryki, gdzie już w roku 
411 synod w Kartaginie potępił poglądy szerzone w ramach pelagianizmu, 
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13 Z dzieł napisanych przez św. Augustyna w duchu potępiającym pelagianizm  
(„w sumie piętnaście traktatów, obejmujących trzydzieści pięć ksiąg” – H.-I. Marrou, 
Od prześladowań za Dioklecjana..., s. 298) wymienić można: O karach za grzechy  
i ich odpuszczeniu i o chrzcie dzieci (De peccatorum meritis et remissione et de baptismo 
parvulorum: PL 44,109–200); O naturze i łasce (De natura et gratia: PL 44,247–290); 
O doskonałości sprawiedliwości człowieka (De perfectione iustitiae hominis: PL 44,291–
–318). Zob. W. Łydka, Pelagianizm, s. 70.

14 Zob. A. Żądło, Teologiczny i dydaktyczny wymiar..., s. 68. 
15 M. Starowieyski, Pelagius, w: Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, 

Warszawa 1982, s. 350.
16 Potępiony został bowiem również przez kolejnych papieży: Bonifacego I i Celesty-

na I. Por. R.M. Leszczyński, Pelagianizm, kol. 239. 
17 Zob. J. Królikowski, Semipelagianizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 17, red.  

E. Giglewicz i in., Lublin 2012, kol. 1401. 
18 Por. H.-I. Marrou, Od prześladowań za Dioklecjana..., s. 298–302.
19 Zob. J. Królikowski, Semipelagianizm, kol. 1401.

a od 412 roku polemikę z tym nurtem podjął św. Augustyn w kazaniach, 
listach i obszerniejszych dziełach13. W ich treści wyrażał sprzeciw wobec 
nauki prezentowanej przez pelagianizm, akcentując wolność woli w czło-
wieku, niemniej podkreślając dobitnie, że sama wola nie wystarczy do ży-
cia moralnego, opartego na wierze, a tym samym wskazał na konieczność 
wpływu łaski14. „Głoszona przez Pelagiusza nauka o łasce była rozpatry-
wana przez szereg synodów i w końcu potępiona przez XVI Synod w Kar-
taginie w 418 roku, zatwierdzony przez papieża [Zozyma]”15.

Choć pelagianizm przestał oficjalnie funkcjonować16, to jednak niektó-
re jego założenia odrodziły się w złagodzonej formie w semipelagianizmie 
– systemie teologicznym powstałym w V wieku w środowisku teologów 
galijskich, wśród których byli nade wszystko Jan Kasjan, opat z Marsylii, 
oraz Wincenty z Lerynu, ale też Faust z Riez oraz Gennandiusz Marsylski17.  
Semipelagianie mieli w pierwotnym zamyśle nadzieję na pogodzenie  
augustyńskiej nauki o łasce z pelagianizmem. Posądzając jednak św. Au-
gustyna o predestynacjonizm, zaczęli propagować myśl, że pierwszy krok 
ku Bogu (tzw. initium fidei) czyni człowiek, a dopiero później spływa na 
niego łaska Boża18. Uważali bowiem, że człowiek – kierując się wolną 
wolą – jest zdolny zwrócić się do Boga o własnych siłach, bez pomocy 
łaski Bożej. Bóg dopiero w odpowiedzi na dobrą wolę człowieka, udziela 
mu łaski koniecznej do pełnego osiągnięcia zbawienia19.

Przeciwko tak sformułowanym poglądom semipelagian wystąpił zde-
cydowanie zwolennik i obrońca św. Augustyna, Prosper z Akwitanii – 
mnich z okolic Marsylii. 
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20 F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin–Lublin 1999, s. 352.
21 Prosperowi przypisuje się „autorstwo szeregu dokumentów papieskich Leona Wiel-

kiego, m.in. słynnego listu do Flawiana. Zachowało się wiele jego pism polemicznych pi-
sanych wierszem – np. poemat łac. Peri achariston (Przeciw niewdzięcznym) oraz prozą 
– np. De vocatione omnium gentium (O powołaniu wszystkich narodów). Dzieła te pisane 
były bądź to w obronie Augustyna, bądź też przeciw jego adwersarzom – umiarkowanym 
pelagianom. Ważnym dla historii dziełem Prospera jest Epitome Chronicae (Skrót kroni-
ki), w której czasy współczesne (do 455) przedstawił w oparciu o autopsję i dokumenty” 
(K. Obrycki, Prosper, Tiro z Akwitanii, w: Słownik pisarzy..., s. 392, 393; por. F. Drącz-
kowski, Patrologia, s. 353). 

22 Por. P. De Clerck, Zrozumieć liturgię, tłum. polskie S. Czerwik, Kielce 1997, s. 62.
23 Zob. S. Czerwik, Liturgia wyznaniem wiary..., s. 53.
24 Niezależnie od tak sformułowanego tytułu wiemy, że dokument ten nie jest dziełem 

papieża Celestyna I, lecz kompilacją zredagowaną właśnie przez Prospera z Akwitanii. 
Wiedzę tę posiadamy dzięki badaniom porównawczym, jakie w 1927 roku przeprowadził 
benedyktyn M. Cappuyns, następnie zaś opublikował w artykule zatytułowanym L’ori-
gine des Capitula pseudo-Célestiniens contre le semipélagianisme, „Revue Bénédictine” 
41 (1929), s. 156–170. Por. C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa..., s. 19, przyp. 53;  
S. Czerwik, Liturgia wyznaniem wiary..., s. 53.

25 Por. P. De Clerck, „Lex orandi, lex credendi”. Sens originel..., s. 194; K. Federer, 
Liturgie und Glaube. „Legem credendi lex statuat supplicandi”. Eine theologiegeschich-
tliche Untersuchung („Paradosis” 4), Fribourg (Suisse) 1950, s. 9; tenże, Lex orandi – lex 
credendi, w: LThK 6 (1986), kol. 1001, 1002; K. Irwin, Context and Text, Method in 
Liturgical Theology, Collegeville 1994, s. 3–32. 

26 Tekst VIII rozdziału zbioru De gratia Dei et libero voluntatis arbitrio znajduje się 
w: PL 51,209–210; DS 246; tłum. polskie w: BF2 59. Cały zbiór De gratia Dei... zamiesz-
czony jest w: PL 51,205–212; DS 238–249; tłum. polskie w: BF2 51–61. 

W 431 roku udał się on do Rzymu, by nakłonić Celestyna I do potępienia 
semipelagianizmu. Pod jego wpływem papież skierował list do biskupów Ga-
lii, w którym ogólnie opowiedział się za nauką Augustyna, nie formułując 
żadnych teologicznych rozstrzygnięć. Prosper [...] po powrocie do Marsylii 
[stanął] na czele opozycji przeciw semipelagianizmowi20.
Po śmierci Kasjana (435) spory pelagiańskie wyciszyły się. Prosper 

powrócił do Rzymu, gdzie został sekretarzem papieża Leona Wielkiego21.  
W tym też czasie opracował antologię papieskich wypowiedzi na temat 
wiary, wiedząc doskonale, że przeciwnicy (semipelagianie oraz – pośred-
nio – pelagianie) nie są skłonni przyjąć innych argumentów, jak tylko te, 
które wynikały z nauczania papieży i soborów22. W ten sposób powstał 
dziesięciorozdziałowy dokument, który cieszył się powagą pisma papie-
skiego23 i określany był jako Capitula pseudo-Caelestina24 lub Indiculus 
de gratia Dei. Prawdziwy tytuł tego dokumentu brzmi Praeteritorum Se-
dis Apostolicae episcoporum auctoritates de gratia Dei et libero voluntatis 
arbitrio25. W zbiorze tym, szczególnie jeżeli chodzi o jego rozdział VIII26,  
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27 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że samo wyrażenie initium fidei 
zastosowane zostało przez Prospera w IX rozdziale omawianego zbioru (por. PL 210;  
DS 248), natomiast odpowiednikiem tego wyrażenia w interesującym nas w tym miejscu 
rozdziale VIII jest wyrażenie bonae voluntatis exordia („początki dobrej woli”) (PL 209; 
DS 246). Por. C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa..., s. 15, przyp. 46.

28 Odwołanie się do argumentacji liturgicznej na rzecz łaski „oznacza, że zarówno 
dla Prospera, jak i dla tych, którym się przeciwstawiał, argumentacja liturgiczna powinna 
mieć rangę zbliżoną do tej, jaka wypływa z orzeczeń papieskich” (P. De Clerck, „Lex 
orandi, lex credendi”. Sens originel..., s. 196). 

29 Capitula pseudo..., rozdz. VIII, w: PL 51,209; DS 246.
30 Tamże.
31 Tamże. Por. S. Czerwik, Teologia liturgii, „Ateneum Kapłańskie” 82 (1982),  

s. 102. 

Prosper zwrócił uwagę na konieczność łaski również do initium fidei,  
a więc do tego, żeby człowiek w ogóle uwierzył w Boga27. Rozwinął przy 
tym argument liturgiczny na rzecz łaski28, zachęcając wszystkich, którzy 
potrzebie takiej łaski się przeciwstawiali, aby z uwagą rozważyli obrzę-
dy błagań, sprawowane przez kapłanów, a celebrowane jednakowo przez 
Kościół na całym świecie („in toto mundo atque in omni Ecclesia catholi-
ca uniformiter celebrantur”)29, odkąd zostały przekazane przez apostołów 
(„ab apostolis tradita”)30. Zalecał im uwzględnienie tego wszystkiego, aby 
mogli się przekonać, że „zasada modlenia się stanowi zasadę wierzenia” 
(„ut legem credendi lex statuat supplicandi”)31. Oto treść argumentacji 
przeprowadzonej przez Prospera we wspomnianym VIII rozdziale swego 
dzieła: 

Oprócz zaś tych nienaruszalnych postanowień Stolicy Świętej i Apostolskiej, 
którymi bardzo pobożni Ojcowie, po odrzuceniu zgubnej nowości, zaczątki 
dobrej woli i wzrost godnych uznania usiłowań i wytrwania w nich aż do 
końca nauczyli nas odnosić do łaski Chrystusa, zechciejmy jednak uwzględ-
niać także sakramenty kapłańskich modlitw, przekazanych przez apostołów 
w całym świecie i odmawianych jednakowo w każdym Kościele katolickim, 
aby zasada modlenia się stanowiła zasadę wierzenia.
Kiedy zwierzchnicy świętych ludów spełniają powierzone sobie zlecenie, 
przedstawiają sprawę rodzaju ludzkiego przed Boską dobrocią i w zjedno-
czeniu z całym Kościołem błagającym proszą i modlą się, 
– żeby niewierzącym została dana wiara, 
– żeby bałwochwalcy zostali uwolnieni z błędów swojej bezbożności, 
– żeby Żydom zajaśniało światło prawdy po odsłonięciu zasłony serca,
– żeby heretycy powrócili znowu do rozsądku przez przyjęcie wiary kato-

lickiej,
– żeby schizmatycy przyjęli ducha ożywiającej miłości,
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32 BF2 59. Tekst łaciński w: PL 51,209–210: „Praeter has autem beatissimae et Apo-
stolicae Sedis inviolabiles sanctiones, quibus nos piissimi Patres, pestíferae novitatis 
elatione deiecta, et bonae voluntatis exordia et incrementa probabilium studiorum et in 
eis usque in finem perseverantiam ad Christi gratiam referre docuerunt, obsecrationum
quoque sacerdotalium sacramenta respiciamus, quae ab apostolis tradita in toto mundo 
atque in omni Ecclesia catholica uniformiter celebrantur, ut legem credendi lex statuat 
supplicandi. Cum enim sanctarum plebium praesules mandata sibimel legatione fungan-
tur apud divinam clemenliam humani generis causam et tota sibimet legatione fungantur, 
apud divinam clemenliam humani generis agunt causam, et tota secum Ecclesia con-
gemiscente, postulant et precantur ut infidelibus donetur fides, ut idololatrae ab impie-
tatis suae liberentur erroribus, ut Iudaeis ablato cordis velamine lux veritatis appareat,  
ut haeretici catholicae fidei perceptione respiscant, ut schismatici spiritum redivivae
caritatis accipiant, ut lapsis paenilenliae remedia conferantur, ut denique catechumenis 
ad regenerationis sacramenta perductis caelestis misericordiae aula reseretur. Haec au-
tem non perfunctorie neque inaniter a Domino peti, rerum ipsarum monstrat effectus: 
quandoquidem ex omni errorum genere plurimos Dens dignatur attrahere, quos »erutos  
de potestate tenebrarum transferat in regnum Filii caritatis suae« (Col 1,13), et ex vasis irae 
faciat vasa misericordiae (cf. Rm 9,22-23). Quod adeo totum divini operis esse sentitur,  
ut haec efficienti Deo gratiarum semper actio laudisque confessio pro illuminatione 
talium vel correctione referatur” (zob. też DS 246). 

– żeby upadłym użyczono zbawiennych środków pokuty,
– żeby wreszcie katechumenom doprowadzonym do sakramentów odro-
dzenia została otwarta świątynia niebieskiego miłosierdzia.
Że te rzeczy nie są przedmiotem modlitwy błagalnej, zanoszonej od niechce-
nia albo daremnie, aby je otrzymać od Pana, wskazuje skutek samych rzeczy: 
ponieważ Bóg raczy przyciągać do siebie bardzo wielu z wszelkiego rodzaju 
błędów, aby ich uwolnionych spod władzy ciemności przeniósł do królestwa 
Syna swojej miłości (por. Kol 1,13) i z naczyń gniewu uczynił naczynia miło-
sierdzia (por. Rz 9,22). Czuje się tak bardzo, że to jest całość Bożego dzieła, 
aby dla Boga, który dokonuje tych rzeczy, zawsze było składane dziękczynie-
nie i uwielbienie za oświecenie takich albo poprawienie32.
Prosper w omawianym VIII rozdziale wyraźnie zachęca do tego, aby 

argument za potrzebą łaski do initium fidei budowany był na „sakramen-
tach kapłańskich modlitw”, czyli na treści tych modlitw, jakie wypowiada-
ją kapłani podczas sprawowania liturgicznych obrzędów. Semipelagianom 
więc, którzy twierdzili, że Bóg udziela swej łaski tym, którzy pod wpły-
wem własnej woli na Niego się otwierali, Prosper zwraca uwagę na ducho-
we dobra, o jakie się w modlitwie Kościoła prosi nie dla tych, którzy już 
wierząc, starają się o wzrastanie w świętości (przy niewątpliwej potrzebie 
wspierania ich przez Boga i zapotrzebowania na Jego łaski również w ich 
życiu), lecz dla tych, którzy drogę wiary ku świętości powinni dopiero 
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33 Zob. S. Sosnowski, Kościół wierzy tak jak się modli (KKK 1124), „Collectanea 
Theologica” 67,4 (1997), s. 114.

34 Tenże, Tradycja – wierność liturgii, liturgia – życie tradycji, „Łódzkie Studia Teo-
logiczne” 19 (2010), s. 271.

rozpocząć, bo jak na razie jeszcze nie wierzą, ani – tym bardziej – nie 
odczuwają w sobie niczego, co mogłoby dar wiary dla nich wysłużyć.  
W gronie tych, którzy na drodze wiary jeszcze nie są, wymienia: niewierzą-
cych, bałwochwalców, Żydów, heretyków, schizmatyków, upadłych oraz 
katechumenów. Ten wykaz grup sporządził Prosper na podstawie kierowa-
nych do Boga przez kapłanów intencji tzw. modlitwy wiernych. Z pewno-
ścią wykaz nie jest kompletny, bo nie tylko w intencji tych wymienionych 
kategorii ludzi modlił się Kościół. Prosper spisał go na własny użytek, dla 
celu, jakiemu służyło opracowane przez niego dzieło. Wśród wymienio-
nych znaleźli się więc tylko przedstawiciele niewierzących, podczas gdy 
na wierzących nie była skupiona jego uwaga, choć i oni byli niewątpliwie 
w modlitwie obecni. Wyboru takiego dokonał Prosper z pewnością dlate-
go, by klarownym uczynić swój argument, przez który pragnął przemó-
wić do semipelagian: skoro Bóg oddziałuje na niewierzących, a więc na 
tych, którzy są od Niego daleko, udzielając im łaski koniecznej do tego, by 
uczynili pierwszy krok, to o ile intensywniej czyni to w stosunku do wie-
rzących, którzy już znajdują się w sferze Jego oddziaływania – wspierając 
ich w postępowaniu na drodze do świętości. Norma więc modlitwy ma  
w argumentacji Prospera determinujące znaczenie dla normy wiary. Skoro 
bowiem Kościół modli się do Boga o to, by niewierzącym udzielił łaski 
koniecznej do uwierzenia – i wielu z nich faktycznie się nawraca oraz za-
czyna wierzyć, to mamy grunt do przekonania o tym, że nawrócenie zależy 
od Boga i że wszystkim, którzy przechodzą na wiarę, On właśnie udzie-
la łaski koniecznej do uwierzenia33, uprzedniej „w stosunku do decyzji  
człowieka o zwróceniu się do Boga. [Samo] więc nawrócenie zależy od 
Jego łaski”34. To przekonanie o charakterze teologicznym Prosper oddał  
w takiej konstrukcji syntaktycznej zdań, która eksponuje obecną w nich 
zależność skutkową pomiędzy poszczególnymi ich elementami struktural-
nymi. Elementem nadrzędnym w tej konstrukcji jest zdanie „zechciejmy 
[...] uwzględniać [...] sakramenty kapłańskich modlitw”, wypadkową zaś 
tego elementu jest zdanie podrzędne skutkowe „aby zasada modlenia się 
stanowiła zasadę wierzenia”. Wniosek z rozumowania Prospera nasuwa się 
taki: jeżeli wszyscy (zarówno ci, którzy trwają przy wierze ortodoksyjnej, 
jak i ci, którzy poddają się trendom semipelagiańskim – a więc przy braku 
pełnej jednomyślności w wierze) modlą się tak samo w danej sprawie –  
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35 Por. C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa..., s. 17, 18.
36 B. Ferdek, Wzajemna relacja między „lex orandi – lex credendi”, „Studia Salvato-

riana Polonica” 6 (2012), s. 45. 

a więc przy zachowaniu jednomyślności na modlitwie (założenie nadrzęd-
ne), to wszyscy (zarówno jedni, jak i drudzy) powinni uznać za normę 
wiary, powinni wierzyć w to, że taka modlitwa przynosi określony skutek, 
który nadaje celowość modlitwie kierowanej przez Kościół do Boga, jako 
że żadne działanie Kościoła nie pozostaje bez skutku35. „Początek [zatem], 
postęp i trwanie woli człowieka w tym, co dobre, jest darem Boga, a nie 
dziełem człowieka. W przeciwnym razie prośby i dziękczynienia Kościoła 
byłyby bezcelowe”36.
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Ważnym dziełem Prospera, a zarazem „pierwszym w literaturze chrze-
ścijańskiej, które traktuje o zbawieniu niechrześcijan”37, pomagającym  
w pełniejszym zrozumieniu „zaplecza” jego wywodów na temat adagium 
lex orandi – lex credendi, jest pismo noszące tytuł De vocatione omnium 
gentium38. Dla poszerzenia panoramy omawianego zagadnienia przy- 
toczmy najpierw stosowny fragment Pierwszego Listu św. Pawła do Ty-
moteusza, do którego Prosper na początku dwunastego rozdziału pierwszej 
księgi tego pisma odsyła, zwracając przez to uwagę na fakt, że stosowana 
przez niego argumentacja na rzecz adagium jest bardziej biblijna niż litur-
giczna39:

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, 
dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszyst-
kich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne 
z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach 
Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni 
i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik 
między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie sa-
mego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie (2,1-6).
Powyższe zalecenie rozpoczyna w Pierwszym Liście św. Pawła do Ty-

moteusza serię różnych wskazań skierowanych do adresata listu – Tymo-
teusza. Spośród wszystkich tych wskazań na pierwsze miejsce wysuwa się 
przytoczone wyżej polecenie obejmowania modlitewną troską wszystkich 
ludzi, z osobami sprawującymi władzę na czele. Osoby te bowiem, wypeł-
niając przy Bożej pomocy jak należy swoje zadania, zapewniają spokojne 
życie całej społeczności. Pomimo iż najwyższym władcą (cesarzem) ów-
cześnie panującym był Neron, który jak wiadomo – wraz z urzędnikami 

37 F. Drączkowski, Patrologia, s. 353.
38 Dzieło to powstało ok. roku 450 „podczas pobytu [Prospera] w Rzymie i należy 

do tego rodzaju jego dzieł, które wolne są od tonu ostrej polemiki” (tamże), choć przez 
pewien czas przypisywane było św. Ambrożemu. M. Cappuyns jednak, na podstawie 
wspomnianych wyżej badań porównawczych doszedł do wniosku, że również to dzie-
ło – podobnie jak Indiculus de gratia Dei – jest autorstwa Prospera z Akwitanii, a ślad  
o tym pozostawił w artykule zatytułowanym L’auteur du „De vocatione omnium gen-
tium”, „Revue Bénédictine” 39 (1927), s. 198–226. Por. C. Giraudo, Eucaristia per  
la Chiesa..., s. 19, przyp. 53; S. Czerwik, Liturgia wyznaniem wiary..., s. 55.

39 Por. J. Driscoll, Alla scoperta della dinamica „lex orandi – lex credendi” nella teo-
logia pre-nicena, w: Storia e teologia all’incrocio. Orizzonti e percorsi di una disciplina, 
red. M. Bielawski, M. Sheridan, Roma 2002, s. 62.
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kierującymi cesarskimi prowincjami – nie był łaskawy dla chrześcijan, to 
polecenie Pawła, by modlić się za mających władzę, nie powinno budzić 
sprzeciwów. Tłem w pewien sposób uzasadniającym takie zalecenie był 
fakt, że – podobnie jak w Rz 13,1-7 (por. 1 P 2,13-17) – Paweł abstraho-
wał od konkretnych warunków historycznych, pouczając raczej wiernych 
o tym, że każda władza ma w planach Bożych jakąś rolę do spełnienia 
(por. Rz 9,17 n.), lub zachęcając wręcz do modłów w intencji złagodzenia 
wrogiego nastawienia rządzących do chrześcijan. Ten niczym nie ograni-
czony uniwersalizm modlenia się za wszystkich wydaje się konsekwencją 
równie uniwersalistycznego przykazania miłości bliźniego, jakie Chrystus 
zostawił swoim uczniom, by było ich znakiem i szczególną wizytówką40. 
Przewodnia myśl tego tekstu wskazuje więc na to, że Bóg ponad wszelką 
wątpliwość pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Odwoływali się do tego 
tekstu również semipelagianie, zarzucając zwolennikom św. Augustyna, 
że zaprzeczają powszechnemu charakterowi zbawczej woli Boga. Prosper 
jednak zwrócił ich uwagę na pierwsze wersety fragmentu cytowanego li-
stu i na zalecenie Apostoła, aby się modlić za wszystkich ludzi. W tym 
właśnie zaleceniu tkwi apostolski nakaz (on też stanowi argument biblij-
ny), któremu Kościół wszędzie okazuje posłuszeństwo. Nie ma na świecie 
zakątka, w którym chrześcijanie nie modliliby się nie tylko we własnych 
intencjach, ale i za niewierzących, a nawet za nieprzyjaciół Chrystusa (jest 
to argument liturgiczny).

We wspomnianym wyżej i interesującym nas fragmencie pisma De vo-
catione omnium gentium (1,12) czytamy:

W nawiązaniu do [powyższej] reguły nauczania apostolskiego, którą ubo-
gacony jest Kościół uniwersalny, spróbujmy najpierw wgłębić się w to, jak 
to nauczanie pojmuje sam Kościół, by uniknąć niebezpieczeństwa, że nasza 
ocena będzie zarażona różnymi opiniami; jest to ważne, ponieważ nie moż-
na mieć wątpliwości do przykazania, jeśli ma mu odpowiadać nasze posłu-
szeństwo. Apostoł polecił więc (albo raczej sam Pan polecał przez Apostoła), 
abyśmy prośby, modlitwy i dziękczynienia zanosili za wszystkich ludzi, za 
królów i za mających władzę. To prawo pokornej prośby (lex supplicationis) 
zachowywane jest przez wszystkich kapłanów i wiernych w sposób tak jed-
nomyślny, że nie istnieje taka część świata, gdzie ten rodzaj modlitwy nie 
byłby uprawiany przez chrześcijan. Wszędzie więc Kościół błaga Boga nie 
tylko w intencji tych, którzy są już odrodzeni w Chrystusie, ale również

40 Zob. Komentarz do Pierwszego Listu do Tymoteusza (2,1-2), w: K. Romaniuk, 
A. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. 2, Po-
znań–Kraków, 1999, s. 367, 368; K. Romaniuk, Komentarz do Pierwszego Listu do Ty-
moteusza (2,1-8), w: KBM-C, s. 176, 177. 
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41 Tłum. polskie własne. Tekst łaciński w: PL 51,664–665: „De hac ergo doctrinae 
apostolicae regula, qua Ecclesia universalis imbuitur, ne in diversum intellectum nostro 
evagemus arbitrio, quid ipsa universalis Ecclesia sentiat, requiramus; quia nihil dubium 
esse poterit in praecepto, si obedientia concordet in studio. Praecepit itaque Apostolus, 
immo per Apostolum Dominus, qui loquebatur in Apostolo, fieri obsecrationes, postu-
lationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus, pro regibus, ac pro his qui in sub-
limitate sunt. Quam legem supplicationis ita omnium sacerdotum, et omnium fidelium
devotio concorditer tenet, ut nulla pars mundi sit, in qua huiusmodi orationes non cele-
brentur a populis christianis. Supplicat ergo ubique Ecclesia Deo, non solum pro sanctis et 
in Christo iam regeneratis, sed enim pro omnibus infidelibus et inimicis crucis Christi, pro
omnibus idolorum cultoribus, pro omnibus qui Christum in membris ipsius persequuntur, 
pro Judaeis quorum caecitati lumen Evangelii non refulget, pro haereticis et schismaticis, 
qui ab unitate fidei et charitatis alieni sunt. Quid autem pro istis petit, nisi ut, relictis erro-
ribus suis, convertantur ad Deum, accipiant fidem, accipiant charitatem, et de ignorantiae
tenebris liberati, in agnitionem veniant veritatis? Quod quia ipsi praestare sibi nequeunt, 
malae consuetudinis pondere oppressi, et diaboli vinculis alligati, [...] misericors et iustus 
Dominus pro omnibus sibi vult hominibus supplicari; ut cum videmus de tam profundis 
malis innumeros erui, non ambigamus Deum praestitisse quod ut praestaret oratus est; 
et gratias agentes pro his qui salvi facti sunt, speremus etiam eos qui necdum illuminati 
sunt, eodem divinae gratiae opere eximendos de potestate tenebrarum, et in regnum Dei, 
priusquam de hac vita exeant, transferendos”.

– za wszystkich niewierzących i nieprzyjaciół krzyża Chrystusa,
– za wszystkich tych, którzy oddają cześć bożkom, 
– za wszystkich tych, którzy prześladują Chrystusa w jego członkach,
– za Żydów, którym z powodu ślepoty nie przyświeca jeszcze światło 

Ewangelii,
– za heretyków i schizmatyków, którzy żyją z daleka od jedności wiary  

i miłości. 
O co więc prosi się dla nich, jeżeli nie o porzucenie błędów i nawrócenie do 
Boga, o przyjęcie wiary, miłości i – po uwolnieniu z ciemności niewiedzy –  
o dojście do poznania prawdy? Ponieważ jednak, obciążeni złymi przyzwy-
czajeniami i spętani więzami szatana, [...] nie mogą oni dojść do tej prawdy  
o własnych siłach, dlatego miłosierny i sprawiedliwy Pan chce, aby Go prosić 
w intencji wszystkich ludzi; abyśmy, gdy widzimy wielką liczbę osób wy-
stawionych na tak straszne cierpienia, nie wątpili w to, że Bóg może spełnić 
przedstawianą Mu w danej intencji prośbę; i czyniąc dzięki za tych, którzy 
dostąpili zbawienia, mamy nadzieję, że również ci, którzy do tej pory nie  
zostali jeszcze oświeceni, zostaną uwolnieni z mocy ciemności przez działa-
nie samej łaski Bożej i przeniesieni do królestwa Bożego jeszcze przed odej-
ściem z tego świata41.
Jak widać, Prosper daje w powyższym tekście odpór zarzutowi, jaki 

semipelagianie kierowali pod adresem św. Augustyna i jego zwolenników, 
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jakoby mianowicie negowali oni prawdę o tym, że Bóg chce zbawienia 
wszystkich ludzi. W zacytowanym fragmencie wyrażenie lex supplicatio-
nis wskazuje na usilną prośbę, nakaz, jaki Bóg dał Kościołowi, a ściślej 
mówiąc na nakaz apostolski (regola doctrinae apostolicae) gorąco za-
lecający wznoszenie przez Kościół pokornych próśb (błagań) do Boga,  
w którym Prosper dostrzegł – po pierwsze – lex, czyli regułę, obowiązek mo-
dlitwy (lex supplicationis data). Obowiązek ten ukazany został – po drugie 
– jako przyjęty przez Kościół; zaakcentowane zatem zostało posłuszeństwo, 
jakie Kościół manifestuje, gdy ten nakaz, rozumiany jako prawo, wprowa-
dza w czyn (lex supplicationis recepta). Tak więc uniwersalny charakter 
nakazu danego Kościołowi (lex data), idzie w parze z uniwersalnością od-
powiedzi, jaką Kościół daje w posłuszeństwie Bogu (lex recepta). Chodzi 
tu o tę samą uniwersalność, a zatem i o normatywny charakter modlenia 
się Kościoła, o której Prosper traktuje w De gratia Dei et libero volunta-
tis arbitrio, choć nie czyni tam żadnej aluzji do konkretnego przypadku42.  
Podkreśla tylko z naciskiem, że modlitwy zanoszone do Boga przez Ko-
ściół nie mają charakteru prywatnego, lecz są natury jak najbardziej ofi-
cjalnej, jako że wypowiadane są przez świętych zwierzchników, którzy 
spełniają powierzone im zlecenie („cum sanctarum plebium praesules 
mandata sibimet legatione fungantur”)43. W modlitwach tych dąży się nie 
do osiągnięcia celów poszczególnych jednostek, lecz przedstawia się spra-
wy rodzaju ludzkiego („humani generis agunt causam”)44. Poszczególne 
wspólnoty kościelne, jak i poszczególni ich członkowie, nie modlą się in-
dywidualnie, lecz w zjednoczeniu z całym Kościołem („tota secum Ecc-
lesia congemiscente”)45. W końcu – po trzecie – Kościół modli się także 
za niewierzących oraz nieprzyjaciół Chrystusowego krzyża, w celu uzy-
skania dla nich łaski nawrócenia. Stanowi to dowód, że w inspirowanym 
wiarą przekonaniu uczniów Chrystusa tylko Bóg może obdarzyć wypra-
szaną dla ludzi łaską, stosownie do ich stanu oraz potrzeb. Zawarty więc 
w Piśmie Świętym nakaz modlenia się (lex supplicandi), przyjęty przez 
Kościół i wcielany w czyn, stanowi wyraz jego wiary (lex credendi)46.

42 Por. C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa..., s. 19, 20.
43 Zob. Capitula pseudo..., rozdz. VIII, w: PL 51,209; DS 246.
44 Zob. tamże.
45 Zob. tamże. Por. C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa..., s. 21, 22. 
46 Por. S. Czerwik, Liturgia wyznaniem wiary..., s. 56.
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Inspiracje patrystyczne dla Prospera w precyzowaniu tezy  
o normatywnym charakterze lex orandi

Zgodnie z tym, co zaznaczyliśmy wcześniej, Prosper przy opracowy-
waniu swych zasadniczych tez broniących nauki św. Augustyna, a przez to 
również całego Kościoła w kwestii łaski potrzebnej do nawrócenia i wej-
ścia na drogę wiary, posłużył się metodą kompilacji. Sięgnął mianowicie 
do dokumentów papieży, by opracować antologię ich wypowiedzi, w celu 
nadania swej argumentacji skuteczności i wiarygodności47. Inspiracją dla 
niego w krzewieniu nauki o powszechnym charakterze modlitwy Kościo-
ła o nawrócenie niewierzących mógł stać się Wincenty z Lerynu, który  
w dziele zatytułowanym Commonitorium48, opublikowanym pod pseudo-
nimem „Pielgrzym”49, zwracał uwagę na aspekt powszechności modlitwy 
jako na kryterium świadczące o ortodoksyjności wiary, gdy twierdził:

w [...] Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, 
w co wszyscy wierzyli („quod ubique, quod semper, quod ab omnibus cre-
ditum est”). To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to 

47 W antologii tej przytoczył wiele tekstów papieży: Innocentego I (401–417) i Zo-
zyma (417–418), jak też nauczanie synodów w Mileve (416) i Kartaginie (418). Zob.  
H.J. Vogt, Lex orandi – lex credendi, w: Veritati et caritati. W służbie teologii i pojedna-
nia. Prace dedykowane Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi z okazji sześćdziesiątej 
rocznicy urodzin i piętnastolecia święceń biskupich, red. P. Jaskóła, Opole 1992, s. 181; 
hasło „Lex orandi – lex...”, s. 734; M. Link, Znaczenie i historia sentencji lex orandi, lex 
credendi, „Łódzkie Studia Teologiczne” 10 (2001), s. 243; S. Czerwik, Liturgia wyzna-
niem wiary..., s. 54. Choć wspomniana antologia wyszła spod pióra Prospera z Akwita-
nii, to jednak odzwierciedlała główną myśl Kurii Rzymskiej współczesnego mu okresu,  
a w związku z tym cieszyła się poważnym autorytetem, ponieważ Stolica Apostolska 
traktowała zawarte w niej wypowiedzi jako zgodny z jej punktem widzenia wykładnik  
w obszarze objętym ówcześnie dyskusjami i sporami. Zob. C. Vagaggini, Il senso teologi-
co della liturgia. Saggio di liturgia teologica generale, Roma 19654, s. 496.

48 Interesujący nas fragment znajduje się w PL 50,640: „In [...] Ecclesia magnopere 
curandum est ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. 
Hoc est etenim vere proprieque catholicum, quod ipsa vis nominis ratioque declarat, quae 
omnia fere universaliter comprehendit. Sed hoc ita demum fiet, si sequamur universi-
tatem, antiquitatem, consensionem. Sequemur autem universitatem hoc modo, si hanc 
unam fidem veram esse fateamur quam tota per orbem terrarum confitetur Ecclesia; anti-
quitatem vero ita, si ab his sensibus nullatenus recedamus quos sanctos maiores ас patres 
nostros celebrasse manifestum est: consensionem quoque itidem, si, in ipsa vetuslate, 
omnium vel certe pene omnium sacerdotum pariter et magistrorum deflnitiones senten-
tiasque sectemur” (Commonitorium primum 2).

49 Wydanie polskie w przekładzie J. Stahra nosi tytuł Pamiętnik Commonitorium,  
a opublikowane jest w serii „Pisma Ojców Kościoła”, red. J. Sajdak, t. 8, Poznań 1928.
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już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do 
znamienia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za 
powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za po-
wszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół 
na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli na krok nie odstąpimy od tego 
pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i nasi ojcowie; za 
jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uzna-
my określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i na-
uczycieli50.
Commonitorium (pismo napominające) Wincentego z Lerynu stało się 

ważnym przyczynkiem do rozwoju metody teologicznej, która pozwala 
odróżnić naukę prawowierną od fałszywej. Twierdzenia teologiczne na-
leży według niego weryfikować zarówno w świetle Pisma Świętego, jak 
i Tradycji. Uwzględnienie tylko argumentów z Pisma Świętego może oka-
zać się niewystarczające „dlatego, że Pismo Święte, wskutek właściwej 
mu głębi, nie wszyscy w jednym i tym samym znaczeniu przyjmują, lecz 
ten tak, a ów inaczej jego zwroty wykłada, tak że na pozór niemal ilu ludzi, 
tyle znaczeń z niego wysnuć można”51. Dlatego należy uwzględnić argu-
menty z Tradycji, w świetle potrójnego kryterium: za prawowierne należy 
uznać te prawdy wiary, które wszędzie (ubique), zawsze (semper) i przez 
wszystkich były przyjmowane (ab omnibus creditum est)52. 

Adaptując do lex orandi to potrójne kryterium, które Wincentego z Le-
rynu odnosił do lex credendi, należałoby powiedzieć, że zasadę modlitwy 
(lex orandi) powinny charakteryzować następujące cechy: quod ubique, 
quod semper i quod ab omnibus oratum est, czyli modlitwa powinna 
mieć zasięg powszechny (ubique) i nieprzerwaną tradycję (semper), oraz 
stanowić przedmiot modlenia się wszystkich (ab omnibus oratum est).  
W związku z tym dany tekst euchologijny może być zdefiniowany w kate-
goriach lex orandi – i jako taki może stanowić normę wiary (lex credendi), 
jeżeli ma zasięg powszechny (znany jest i stosowany przez cały Kościół), 
jeżeli posiada odbicie w Tradycji i jeżeli akceptowany jest jednomyślnie 
przez wszystkich53.

50 Tamże, s. 7, 8.
51 „Quia videlice Scripturam sacram pro ipsa sua altitudine non uno eodemque sensu 

universi accipiunt, sed eiusdem eloquia aliter atque aliter alius atque alius interpretatur; 
ut pene quot homines sunt, tot illinc sententiae erui posse videantur” (Commonitorium 
primum 2: PL 50,640; tłum. polskie w: tamże, s. 7).

52 Zob. F. Drączkowski, Patrologia, s. 354.
53 Por. C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa..., s. 22.
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Oprócz wzmiankowanych wyżej trzech kryteriów, wypracowanych 
przez Wincentego z Lerynu w relacji do wiary i zaadaptowanych przez 
Prospera w relacji do modlitwy Kościoła, można by przytoczyć wypo-
wiedzi jeszcze innych autorów patrystycznych, którzy wywarli inspiru-
jący wpływ na dzieło Akwitańczyka54. Przede wszystkim jednak należy 
wskazać na samego przyjaciela i mistrza Prospera, św. Augustyna, który 
w jednym ze swoich listów do papieża Innocentego bronił – w polemi-
ce z Pelagiuszem – konieczności łaski, gdy stosując argument liturgiczny 
i nawiązując do prośby „nie wódź nas na pokuszenie” z modlitwy „Oj-
cze nasz”, twierdził, że „modlitwa sama w sobie stanowi najdonioślejsze 
świadectwo [na potrzebę] łaski” („ipsa igitur oratio clarissima est gratiae 
testificatio”)55. Kiedy indziej ten sam św. Augustyn w wywodzie na taki 
sam temat próbował wzmocnić wewnętrznie tych, którzy nie mieli jeszcze 
ugruntowanej wiary, zapewniając ich, że „zarówno początek wiary, jak  
i wytrwanie w dobrym są darem Boga, a nie – jak utrzymywali mnisi – tyl-
ko dziełem dobrej woli. Sami nie jesteśmy zdolni do jakiejkolwiek myśli 
zbawczej. Wiara nie przestaje być darem Bożym, mimo udziału woli w jej 
akcie. Ostateczne wytrwanie jest darem Bożym”56. Stąd, pisał Augustyn:

Oby niepojętni, a „serca leniwego” (Łk 24,25), którzy nie mogą albo jeszcze 
nie mogą zrozumieć Pisma Świętego lub odnoszących się do niego wyjaśnień 
– bez względu na to, czy słuchali, czy też nie słuchali naszych roztrząsań  
w tej kwestii – zwrócili baczniejszą uwagę na swoje modlitwy, na błagania, 
jakie zanosił Kościół zawsze, od swego początku aż do końca świata57.

54 Prosper w trakcie opracowywania VIII rozdziału zbioru De gratia Dei kierował się 
niewątpliwie duchem nauczania Tertuliana czy Cypriana z Kartaginy. Por. B. Nadolski, 
Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, s. 88, przyp. 3. Gdy Prosper sto-
suje określenie lex orandi, nawiązuje bez wątpienia do Cypriana, który dwa wieki wcze-
śniej takim terminem posłużył się na określenie modlitwy „Ojcze nasz”, uwypuklając 
jej znaczenie jako normy dla wszystkich rodzajów modlitw, jakimi posługują się chrze-
ścijanie, ponieważ – jak twierdził, bazując na Biblii – tylko tej modlitwy nauczył swych 
uczniów Pan, nasz Mistrz, a znamienne jest to, że Kościół stosuje ją także w liturgii. Por. 
P. De Clerck, „Lex orandi, lex credendi”. Sens originel..., s. 204, 205.

55 Epistula 177,4: PL 33,766.
56 F. Drączkowski, Patrologia, s. 374.
57 „Atque utinam tardi corde et infirmi, qui non possunt, vel nondum possunt Scrip-

turas vel earum expositiones intelligere, sic audirent vel non audirent in hac quaestione 
disputationes nostras, ut magis intuerentur orationes suas, quas semper habuit et habe-
bit Ecclesia ab exordiis suis, donec finiatur hoc saeculum” (De dono perseverantiae 
23,63: PL 45,1031). Tłum. polskie w: Augustyn, Dar wytrwania, w: tenże, Łaska, wia-
ra, przeznaczenie („Pisma Ojców Kościoła” 27), przełożył i opracował W. Eborowicz,  
Poznań–Warszawa–Lublin, 1971, s. 380.
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W tej myśli św. Augustyna pobrzmiewa nuta mistagogii wczesnochrze-
ścijańskiej, której celem było swoiste wyjaśnianie samej liturgii, czyli 
przeprowadzenie teologicznej refleksji nad zjawiskiem sakramentalnym58, 
a przez to prowadzenie neofitów – tych, nad którymi dopiero co odmó-
wiono stosowne modlitwy i wykonano odpowiednie gesty sakramentalne 
– do przeżycia misterium sprawowanego w liturgii sakramentów wtajem-
niczenia chrześcijańskiego. Taki jest bowiem sens wypowiadania przez 
Kościół modlitw i wykonywania gestów sakramentalnych: upamiętnienie 
zbawczego misterium, które u sprawujących je zakłada wiarę, domaga się 
jej od nich, ale też przyczynia się do jej wzrostu, krzepi ją i ugruntowu-
je. Kryterium więc modlitwy (oraz gestu sakramentalnego) idzie w parze 
z kryterium wiary, w którą neofici byli wtajemniczani po przyjęciu sa-
kramentów. Skoro bowiem wiara, która nas przenika i skutecznie ogarnia 
pod wpływem sakramentu (słów modlitwy i gestu zanurzenia lub polania 
chrzcielnego), jest darem samego Boga, a nie dziełem dobrej woli czło-
wieka, to również wytrwanie w niej do końca jest i pozostanie Jego darem, 
o który trzeba Boga prosić nieustannie i w prośbie tej – modlitwie – doszu-
kiwać się kryterium i źródła sił do nieustawania w wierze.

Dużo wątków inspirujących znalazł Prosper w Liście 217, który  
św. Augustyn napisał w 427 roku i skierował na ręce Witalisa z Kartagi-
ny59. Całą treścią tego listu biskup z Hippony próbuje przekonać semipe-
legian do tego, że twierdzenia, jakie wypowiadają, stoją w sprzeczności  
z treścią modlitwy Kościoła. Szczególną wagę posiada w argumentacji  
św. Augustyna następujący fragment tego listu:

Powiedz więc otwarcie, że nie powinniśmy się modlić za tych, którym prze-
powiadamy Ewangelię, aby i oni uwierzyli, ale że wystarczy samo naucza-
nie ich. Uzewnętrznij twoją krytykę przeciwko modlitwom Kościoła, a kiedy 
będziesz słyszał kapłana przy ołtarzu Bożym namawiającego lud Boży do 
modlitwy za niewierzących, aby ich Bóg nawrócił na wiarę, oraz za katechu-
menów, aby On wlał w nich pragnienie odrodzenia, a także za wierzących, 

58 Por. M. Kunzler, Liturgia Kościoła („Podręczniki teologii katolickiej” 10), tłum. 
polskie i oprac. L. Balter, Poznań 1999, s. 150.

59 Biorąc pod uwagę inspirujące znaczenie myśli św. Augustyna dla Prospera z Akwi-
tanii, jak też wpływ, jaki wywarł na nim wzmiankowany wcześniej biblijny nakaz modle-
nia się za wszystkich, Karl Federer nadał takie znaczenie wypracowanemu przez Prospera 
adagium „ul legem credendi lex statuat supplicandi”: „[...] aby z nakazu, jaki nam przeka-
zuje apostoł (1 Tm 2,1-4), by modlić się za wszystkich, i jakiemu czynią zadość kapłani, 
gdy modlą się podczas liturgii, by wszystkim została dana łaska (lex orandi), płynął dla 
wszystkich jasny nakaz wierzenia w to (przeciw pelagianom i semipelagianom), że łaska 
jest potrzebna wszystkim (lex credendi)” (Liturgie und Glaube..., s. 123).
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aby przez Jego łaskę wytrwali w tym, co zaczęli sobą reprezentować, to ty 
szydź z tych słów pobożnych i potwierdź klarownie, że ty nie robisz tego, do 
czego cię zachęca kapłan, to znaczy, że ty się nie modlisz do Boga za niewie-
rzących, aby On ich uczynił wierzącymi. Miej odwagę powiedzieć to jasno, 
ponieważ uważasz, że nawrócenie nie jest dziełem miłosierdzia Bożego, ale 
dziełem ludzkiej woli. I ty, który jesteś człowiekiem światłym w Kościele 
Kartaginy, skazujesz na potępienie również komentarz św. Cypriana do mo-
dlitwy „Ojcze nasz”, ponieważ ten doktor Kościoła wykazuje, że konieczną 
jest sprawą prosić Boga, naszego Ojca, o to, o co według ciebie człowiek 
może prosić człowieka, tzn. samego siebie60. 
Na tle tego fragmentu można poczynić obserwację, że poruszana przez 

Prospera tematyka była bliska tej, której poświęcał wiele ze swoich dzieł 
św. Augustyn. Różnica tkwi w źródle inspirującym argumentację, jaką 
posługiwał się jeden i drugi. U Prospera argumentacja była pochodze-
nia biblijnego (nakaz modlenia się otrzymany od Boga za pośrednictwem 
Apostoła), u św. Augustyna natomiast pochodzenia liturgicznego – modli-
twa Kościoła i jej treść stanowiły dla niego argument przemawiający za 
tym, że Bóg udziela człowiekowi łaski „początku” wiary (initium fidei)61. 

Wszystkie przytoczone tu przykładowo wypowiedzi Ojców Kościo-
ła dotykają zagadnienia wiary, która z jednej strony domaga się dojrzałej 
stałości w zachowywaniu jej treści, z drugiej zaś zróżnicowania czy też 
bogactwa form jej wyrazu. Faktycznie, jak normy wiary nie da się zredu-
kować do formuły „ne varietur”, tak też i norma modlitwy nie może być 
do takiej samej formuły zredukowana. 

60 Tłumaczenie własne. Tekst łaciński w: PL 33,978–979: „Dic ergo apertissi-
me nos pro iis quibus Evangelium praedicamus, non debere orare ut credant, sed eis 
tantummodo praedicare. Exsere contra orationes Ecclesiae disputationes tuas: et qu-
ando audis sacerdotem Dei ad altare exhortantem populum Dei orare pro incredulis, 
ut eos Deus convertat ad fidem, et pro catechumenis, ut eis desiderium regeneratio-
nis inspiret, et pro fidelibus, ut in eo quod esse coeperunt, eius munere perseverent;
subsanna pias voces, et dic te non facere quod hortatur, id est, Deum pro infidelibus, 
ut eos fideles faciat, non rogare, eo quod non sint ista divinae miserationis beneficia, sed
humanae officia voluntatis. Et homo in Carthaginensi eruditus Ecclesia, etiam beatissimi
Cypriani librum de Dominica Oratione condemna; quam doctor ille cum exponeret, ea 
petenda esse ostendit a Deo patre, quae tu dicis esse homini ab homine, hoc est a seipso” 
(Epistula 217,2).

61 Por. P. De Clerck, „Lex orandi, lex credendi”. Sens originel..., s. 204.
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Adagium lex orandi – lex credendi w jego historycznym rozwoju

Adagium lex orandi – lex credendi przetrwało długie wieki i – docie-
rając w żywej formie do Roku Wiary, jaki Kościół przeżywa w obecnym 
okresie przełomu lat 2012 i 2013 – znalazło dla siebie miejsce w dokumen-
tach współczesnego Kościoła, choć po drodze poszerzyło się jego znacze-
nie w stosunku do tego, jakie nadał mu Prosper z Akwitanii, czy też jakie 
zaczerpnął od św. Augustyna, który przecież wcześniej od niego krzewił 
tezę, że modlitwy Kościoła wyrażają jego wiarę62. Adagium przytacza fak-
tycznie Katechizm Kościoła Katolickiego63 oraz Ogólne wprowadzenie do 
Mszału rzymskiego64. Jego idea obecna jest w konstytucji Soboru Waty-
kańskiego II Dei Verbum65, jak też znajduje odbicie w nauczaniu współcze-
snych papieży – zmarłego w 2005 roku bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI, 
który w liście ogłaszającym wspomniany Rok Wiary wyraża nadzieję, że 
stanie się on okazją do celebrowania z większym zaangażowaniem wiary 
w liturgii66, a także przypomina, że „bez liturgii i sakramentów wyznanie 
wiary nie byłoby skuteczne, gdyż brakowałoby mu łaski, która wspiera 
świadectwo chrześcijan”67. 

Przechodząc więc długą drogę utrzymywania się w wigorze, adagium 
lex orandi – lex credendi streszcza w swym skondensowanym brzmieniu 
prawdę o tym, że Kościół w liturgii wyraża to, w co wierzy. W takim szero-
kim znaczeniu ideę adagium przywołał jeszcze w XVI wieku papież Syk-
stus V, gdy ogłaszał konstytucję Immensa aeterni Dei (1588)68, w której 

62 Por. tamże, s. 206.
63 Zob. nr 1124: „Wiara Kościoła poprzedza wiarę wierzącego, który jest wezwany 

do przylgnięcia do niej. Gdy Kościół celebruje sakramenty, wyznaje wiarę otrzymaną od 
Apostołów. Wyraża to dawna zasada: lex orandi, lex credendi (lub: legem credendi lex 
statuat supplicandi, według Prospera z Akwitanii, V wiek). Prawo modlitwy jest prawem 
wiary; Kościół wierzy tak, jak się modli. Liturgia jest elementem konstytutywnym świę-
tej i żywej Tradycji”.

64 Zob. nr 2: „...w nowym mszale prawo modlitwy Kościoła odpowiada stałemu pra-
wu wiary (lex orandi Ecclesiae respondet perenni legi credendi), które nam przypomina, 
że [...] jednym i tym samym jest ofiara krzyża i jej sakramentalne odnowienie we Mszy,
którą podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus Pan ustanowił i jej sprawowanie zlecił Apo-
stołom na swoją pamiątkę, oraz że Msza jest jednocześnie ofiarą uwielbienia, dziękczy-
nienia, przebłagania i zadośćuczynienia”.

65 Zob. nr 8: „Kościół w [...] kulcie przedłuża i przekazuje wszystkim pokoleniom 
wszystko, czym jest i w co wierzy”.

66 Zob. List apostolski w formie motu proprio Porta fidei, 11 X 2011, nr 9.
67 Tamże, nr 11.
68 Konstytucją tą Sykstus V nadawał ramy organizacyjne Kurii Rzymskiej, powo-

łując do istnienia 15 kongregacji i przydzielając im kardynałów. Por. odnoszący się 
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potwierdzał, iż „święte obrzędy zawierają w sobie wielką naukę dla ludu 
chrześcijańskiego i świadectwo jego autentycznej wiary”69. Szczególne 
znaczenie nadał omawianemu adagium Pius IX, gdy pod wpływem Pro-
spera Guérangera wprowadził je do bulli dogmatycznej Ineffabilis Deus  
(8 XII 1854), którą ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny. Oto stosowny fragment bulli:

Pragnąc zaś, aby [...] nauka o Niepokalanym Poczęciu Bożej Matki codzien-
nie bardziej utrwalała się w umysłach wiernych, a ich pobożność do Tej-
że godnej czci i szacunku Dziewicy, poczętej bez grzechu pierworodnego, 
wzrastała, cieszyli się, że chętnie dali sposobność, aby w Litanii Loretań-
skiej oraz w samej prefacji mszalnej rozpowszechniano Niepokalane Po-
częcie tejże Dziewicy, aby nawet sam sposób modlitwy służył wyrażaniu  
i umacnianiu się wiary. My więc, idąc po śladach tak wielkich poprzedników, 
nie tylko potwierdziliśmy i przyjęli to, co przez nich zostało z całą miłością  
i mądrością postanowione, lecz również pomni decyzji Sykstusa IV władzą 
naszą utrzymaliśmy w brewiarzu teksty własne o Niepokalanym Poczęciu 
oraz z wielką radością w sercu wydaliśmy zgodę na ich używanie w całym 
Kościele (cz. I, nr 1)70.
Adagium lex orandi – lex credendi było też często przytaczane przez 

papieży XX wieku, a Pius XI podczas prywatnej audiencji, udzielonej 

do omawianej zasady tekst H. Schmidt, Lex orandi – lex credendi, Introductio in litur-
giam occidentalem, Romae 1960, s. 131. 

69 BF1 VII,632.
70 Tekst łaciński w: Acta et decreta Sacrorum Conciliorum recentiorum: Collectio 

Lacensis, t. 6: Acta et decreta S. Conciliorum, quae ab Episcopis Italiae, Americae Me-
ridionalis et Asiae celebrata sunt: accedunt supplementa, Friburgi Brisgoviae, 1882,  
s. 837: „Atque exoptantes in fidelium animis quotidie magis fovere hanc de Immacu-
lata Deiparae Conceptione doctrinam, eorumque pietatem excitare ad ipsam Virginem 
sine labe originali conceptam colendam, et venerandam, gavisi sunt quam libentissime 
facultatem tribuere, ut in Lauretanis Litaniis, et in ipsa Missae praefatione Immaculatus 
eiusdem Virginis proclamaretur Conceptus, atque adeo lex credendi ipsa supplicandi lege 
statueretur. Nos porro tantorum Praedecessorum vestigiis inhaerentes non solum quae 
ab ipsis pientissime sapientissimeque fuerant constituta probavimus, et recepimus, ve-
rum etiam memores institutionis Sixti IV proprium de Immaculata Conceptione officium
auctoritate Nostra munivimus, illiusque usum universae Ecclesiae laetissimo prorsus ani-
mo concessimus”. Tłum. polskie w: Z. Wójtowicz (na podstawie: Doctrina pontificia.
Documentos marianos. Edicion preparada por el padre Hilario Marin SI. Biblioteca de 
Autores Christianos, t. 4, Madrid 1954, s. 171–193), http://papiez.wiara.pl/doc/377326.
INEFFABILIS-DEUS/3 (dostęp: 23 I 2013). Por. także G. Frenaud, Dom Guéranger et  
le projet de Bulle „Quemadmodum Ecclesiae” pour la definition de l’Immaculée Concep-
tion, w: Virgo Immaculata. Acta congressus Mariologici-Mariani, t. 2: Acta Magisterii 
Ecclesiastici de Immaculata B.V.M. Conceptione, Romae 1956, s. 337–386; P. De Clerck, 
„Lex orandi, lex credendi”. Sens originel..., s. 207. 
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opatowi Bernardo Capelle, stwierdził nawet, iż „liturgia [...] stanowi naj-
ważniejszy organ zwyczajnego nauczania Kościoła [...] nie utożsamia się 
z didaskaliami takiej czy innej osoby, ale stanowi didaskalia Kościoła”71.  
Tenże papież wymienił omawianą zasadę w encyklice Quas primas  
(11 XII 1925), ustanawiającej święto Chrystusa Króla, gdy stwierdził:

Zaiste, różnymi słowy, choć przedziwnie jedno i to samo oznaczającymi, wy-
rażał Kościół [...] objawy czci i dawniej w starej psalmodii i starych księgach 
obrzędowych, i wyraża je obecnie w modlitwach publicznych, codziennie 
zanoszonych przed Majestat Boży i w niepokalanej ofierze Mszy świętej; ła-
two też zauważyć można, że w tej czci, oddawanej Chrystusowi – Królowi, 
panuje przecudna harmonia między liturgią naszą a liturgią wschodnią, tak iż 
w tym wypadku sprawdza się owo zdanie: modlitwa przepisana przez Ko-
ściół jest prawidłem wiary72.
W konstytucji apostolskiej Divini cultus (20 XII 1928), regulującej 

sprawę śpiewu gregoriańskiego w obrzędach liturgicznych, Pius XI nie 
tylko nawiązał do interesującego nas adagium, ale wręcz je przytoczył, 
przywołując fragment listu, jaki papież Celestyn I pod wpływem Prospera 
przygotował i skierował do biskupów Galii. We wzmiankowanej tu kon-
stytucji Pius XI nauczał: 

Liturgia jest sprawą [...] świętą; przez nią bowiem podnosimy się do Boga  
i łączymy z Nim, poświadczamy Mu wiarę swoją i najściślejsze wobec Niego 
przejmujemy zobowiązania za odebrane dobrodziejstwa i zasiłki, potrzeb-
ne nam nieustannie. Stąd zachodzi pewien związek wewnętrzny pomiędzy 

71 Tekst przemówienia papieskiego w: Documenta ad instaurationem liturgicam 
spectantia (1903–1953), red. A. Bugnini, Romae 1953, s. 70, 71. W kilku przytoczonych 
wyżej słowach Pius XI wyjaśnił sprawę bardzo istotną, którą należałoby zinterpretować 
w ten sposób: skoro liturgia stanowi „najważniejszy organ zwyczajnego nauczania Ko-
ścioła”, skoro jest jego didaskalium, to należy być świadomym faktu, że jest ona tym na 
zasadzie pewnego wyjątku, a więc w sposób szczególny. Tenże sposób różny jest bowiem 
od zwyczajnych form nauczania Kościoła, które stosuje on poza liturgią – gdy np. opra-
cowuje katechizmy, precyzuje wyznania wiary, wydaje encykliki czy listy pasterskie itp. 
Zob. C. Vagaggini, Il senso teologico..., s. 479, 480; A. Stenzel, Liturgie als theologischer 
Ort, w: Mysterium salutis, t. 1: Grundriss heilgeschichtlicher Dogmatik, red. J. Feiner,  
M. Löhrer, Einsiedeln–Zürich–Köln 1965, s. 607. 

72 „Qua ex communi sacrorum Librorum doctrina sequi profecto oportuit, ut catholica 
Ecclesia, [...] in veteri psallendi ratione atque in antiquis Sacramentariis adhibuit, sic in 
publicis divinae maiestati precibus cotidie admovendis, inque immolanda immaculata 
hostia, in praesenti adhibet; in hac vero laudatione Christi Regis perpetua pulcherrimus 
nostrorum et orientalium rituum concentus facile deprehenditur, ut etiam hoc in genere 
valeat illud: legem credendi lex statuit supplicandi” (AAS 17 (1925), s. 598; tłum. polskie 
w: http://papiez.wiara.pl/Pius_XI/3 – dostęp: 23 I 2013). 
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dogmatem a liturgią świętą, oraz pomiędzy czcią chrześcijańską a uświę-
ceniem ludu. Z tego powodu Celestyn I mniemał, że w czcigodnych rubry-
kach liturgicznych wyrażano prawidło wiary; mówi bowiem: „Przepis, jak 
się modlić, ustanawia przepis, jak wierzyć. Kiedy bowiem najwyżsi paste-
rze ludów nabożnych powierzone sobie sprawują poselstwo, wstawiają się  
u łaskawości Bożej i proszą i błagają wśród westchnień całego Kościoła”73.
Na adagium lex orandi – lex credendi natrafiamy również w encyklice

Divino afflante Spiritu (30 IX 1943) papieża Piusa XII, który przedstawił 
w niej kryteria dla studiów biblijnych, sprecyzował zasady studiowania 
Biblii oraz dał konkretne wskazania dla egzegetów:

Bóg tak mądrze rozrządził, że nauki i fakty w Starym Testamencie [...] w du-
chowy sposób oznaczały te, które miały się spełnić dopiero w nowym przy-
mierzu łaski. Jak więc egzegeta ma odszukać i wytłumaczyć dosłowny sens 
słów zamierzony i ujawniony przez pisarza natchnionego, tak winien on rów-
nież odszukać i sens mistyczny, byleby tylko było słusznie wiadomo, że taki 
został nadany przez Boga. Tylko bowiem jeden Bóg mógł znać ten sens i nam 
go objawić. Sam Boski Zbawiciel wskazywał go w Ewangeliach i pouczał  
o nim; za przykładem Mistrza czynili to samo Apostołowie słowem i pismem. 
Stwierdza to i tradycyjna nauka Kościoła, a wreszcie i prastary zwyczaj li-
turgii, w której znane powiedzenie „prawo modlitwy jest prawem wiary” 
może być słusznie stosowane74.

73 „Atque res utique sacra est liturgia; per eam enim ad Deum evehimur ipsique co-
niungimur, fidem nostram testamur nosque gravissimo ei obligamur officio ob accepta
beneficia et auxilia, quibus perpetuo indigemus. Hinc intima quaedam necessitudo inter
dogma et liturgiam sacram, itemque inter cultum christianum et populi sanctificationem.
Quapropter Caelestinus I fidei canonem expressum esse censebat in venerandis liturgiae
formulis; ait enim: legem credendi lex statuat supplicandi. Cum enim sanctarum plebium 
praesules mandata sibimet legatione fungantur, apud divinam clementiam humani gene-
ris agunt causam, et tota secum Ecclesia congemiscente postulant et precantur (Epistola 
XXI Ad episcopos Galliarum: PL 50,535)” (AAS 21 (1929), s. 33, 34; tłum. polskie w: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/konstytucje/divini_cultus_20121928.
html – dostęp: 23 I 2013).

74 „Quae enim in Vetere Testamento dicta vel facta sunt, ita a Deo sapientissime sunt 
ordinata atque disposita, ut praeterita spirituali modo ea praesignificarent, quae in novo
gratiae foedere essent futura. Quare exegeta, sicut litteralem, ut aiunt, verborum signifi-
cationem, quam hagiographus intenderit atque expresserit, reperire atque exponere debet, 
ita spiritualem etiam, dummodo rite constet illam a Deo fuisse datam. Deus enim so-
lummodo spiritualem hanc significationem et novisse potuit, et nobis revelare. Iamvero
eiusmodi sensum in Sanctis Evangeliis nobis indicat, nosque edocet divinus ipse Serva-
tor; hunc etiam, Magistri exemplum imitati, Apostoli loquendo scribendoque profitentur,
hunc perpetuo tradita ab Ecclesia doctrina ostendit; hunc denique antiquissimus liturgiae 
usus declarat, ubicumque rite adhiberi potest notum illud pronuntiatum: lex precandi lex 
credendi est” (AAS 35 (1943), s. 311; tłum. polskie w: BF2 1028).
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Pius XII nawiązał do istotnego dla liturgii powiedzenia również w en-
cyklice Mediator Dei (20 XI 1947), w której przywołał je w celu naświe-
tlenia związków zachodzących między dogmatem i liturgią. Czynił to, gdy 
stwierdzał, iż 

cała liturgia [...] zawiera wiarę katolicką, gdyż publicznie świadczy o wierze 
Kościoła. Z tej to przyczyny, ilekroć chodziło o definicję jakiejś prawdy ob-
jawionej przez Boga, Papieże i Sobory, [...] nierzadko również z liturgii przy-
taczali argumenty. Tak na przykład postąpił Nasz Poprzednik niezapomnianej 
pamięci Pius IX, gdy ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi 
Panny. Podobnież i Kościół i Ojcowie, gdy roztrząsano wątpliwości i spory 
na temat jakiejś prawdy, nie omieszkali szukać światła w obrzędach przeka-
zanych przez starożytne wieki. Stąd owo sławne i czcigodne powiedzenie: 
legem credendi lex statuat supplicandi75.
W związku z tym, że Pius XII podjął w Mediator Dei polemikę z błęd-

ną opinią, jakoby „Kościół winien uznać tylko te prawdy, które poprzez 
święte obrzędy liturgiczne dały owoce pobożności i świętości, a odrzucić 
te artykuły wiary, które się w liturgii nie wypowiadają”76, podkreślił z naci-
skiem, że „cała liturgia zawiera wiarę katolicką, gdyż publicznie świadczy 
o wierze Kościoła”. Z tej to przyczyny papieże i sobory przy określaniu 
prawd przez Boga objawionych sięgali także do liturgii jako do jednego 
ze „źródeł teologicznych”77. Liturgia jednak „nie określa wiary katolic-

75 „Liturgia [...] omnis catholicam fidem continet, quatenus Ecclesiae fidem publice
testatur. Hac de causa, quotiescumque de aliqua definienda veritate divinitus data actum
est, Summi Pontifices ac Concilia, [...] ex sacra etiam hac disciplina haud raro argumenta
duxere; quemadmodum verbi gratia Decessor Noster imm. mem. Pius IX fecit, cum im-
maculatam Mariae Virginis conceptionem decrevit. Atque eodem fere modo Ecclesia ac 
SS. Patres, cum de aliqua veritate dubia controversaque disceptabatur, a venerandis etiam 
ritibus ex antiquitate traditis lumen petere non praeteriere. Itaque notum et venerandum 
illud habetur effatum: legem credendi lex statuat supplicandi” (AAS 39 (1947), s. 540, 
541; tłum. polskie w wyd. Mediator Dei opublikowanym w Kielcach 1948, s. 48, 49).

76 „[...] si certa quaedam id genus doctrina per sacros Liturgiae ritus pietatis ac sanc-
timoniae fructus dederit, eam ab Ecclesia comprobandam esse, si vero secus, reproban-
dam. Unde effatum illud: lex orandi, lex credendi” (AAS 39 (1947), s. 540; tłum. polskie 
tamże, s. 48). 

77 W liturgii bowiem „wyznajemy otwarcie i wyraźnie wiarę katolicką, nie tylko 
obchodząc Tajemnice święte, sprawując ofiarę i udzielając sakramentów, ale też odma-
wiając lub śpiewając »Credo« [...], odczytując księgi święte [...] lub także inne pisma”  
(„In sacra Liturgia catholicam fidem expresse atque aperte profitemur non modo per
mysteriorum celebrationem, ac per confectionem Sacrificii Sacramentorumque admini-
strationem, sed fidei etiam »Symbolum« recitando vel canendo, [...] tum etiam Sacris per-
legendis Litteris [...]. Liturgia igitur omnis catholicam fidem continet” – AAS 39 (1947),
s. 540; tłum. polskie tamże). Por. hasło „Lex orandi – lex...”, s. 736.
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kiej ani jej nie ustala swoją własną mocą w sposób absolutny; lecz raczej 
[...] może podsuwać argumenty i świadectwa niemałej zaprawdę wartości 
dla określenia szczególnych artykułów nauki chrześcijańskiej”78. W tym 
kontekście Pius XII dokonał przestawienia szyku omawianego adagium, 
czym spowodował odwrócenie zawartej w nim przez Prospera z Akwitanii  
w V wieku zasady, podkreślając „rolę nauki wiary w formułowaniu modli-
twy liturgicznej”79. Stosowny fragment encykliki głosi: „Jeżeli więc chce-
my w sposób absolutny i powszechny rozpoznać i określić stosunek, jaki 
zachodzi między świętą liturgią a wiarą, możemy całkiem słusznie powie-
dzieć: „lex credendi legem statuat supplicandi”80. 

Omawiana zasada zaczęła być odtąd stosowana w takim znaczeniu, 
że to „norma wiary określa normę modlitwy”. W Mediator Dei doszło 
więc do przestawienia szyku omawianego adagium. Nastąpiło to w imię 
argumentacji, która w gruncie rzeczy nie koresponduje z jego pierwot-
nym sensem, albowiem nigdy w przeszłości nie posługiwano się adagium 
lex orandi – lex credendi w znaczeniu, jakoby liturgia miała „określać  
i ustalać wiarę katolicką swoją własną mocą i w sposób absolutny”. Z całą 
pewnością niczego takiego nie miał na myśli sam Prosper, dla którego 
świadectwo liturgii miało znaczenie tylko przy założeniu jego biblijnych 
podstaw i w perspektywie wyrazu Tradycji Kościoła. Takiego myślenia 
nie przejawiał też sam św. Augustyn, który nigdy nie twierdził, że modli-
twy Kościoła stanowią normę absolutną, określającą wiarę katolicką na 
mocy ich własnej powagi. W celu więc odrzucenia jednostronnego i zbyt 
kategorycznego pojmowania relacji między liturgią i dogmatem Pius XII  
w encyklice Mediator Dei przeszedł na przeciwny kraniec i określił te re-
lacje w ramach teologii Magisterium, która również jest mało tradycyjna,  
a przy tym dokonał – wbrew tradycji nie tylko utrwalonej w ciągu minio-
nych wieków życia liturgicznego Kościoła, ale też doszukującej się swych 

78 „Sacra igitur Liturgia catholicam fidem absolute suaque vi non designat neque
constituit; sed potius [...] argumenta ac testimonia suppeditare potest, non parvi quidem 
momenti, ad peculiare decernendum christianae doctrinae caput” (AAS 39 (1947), s. 541; 
tłum. polskie tamże, s. 49). Por. hasło „Lex orandi – lex...”, s. 49. 

79 S. Czerwik, Medytacja nad encykliką „Mediator Dei” w 50 lat po jej ogłoszeniu 
(20 XI 1947), w: Liturgia Domus Carissima. Studium liturgiczne dedykowane ks. Bogu-
sławowi Nadolskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, red. A. Durak, Warszawa 
1998, s. 336.

80 „Quodsi volumus eas, quae inter fidem sacramque Liturgiam intercedunt, rationes
absoluto generalique modo internoscere ac determinare, iure meritoque dici potest: lex 
credendi legem statuat supplicandi” (AAS 39 (1947), s. 541; tłum. polskie w wyd.  Me-
diator Dei opublikowanym w Kielcach 1948, s. 49). 
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podstaw w biblijnym nakazie modlenia się za wszystkich – odwrócenia 
adagium, stwierdzając, że od teraz lex credendi ma określać legem orandi81.  
U podstaw takiej decyzji legła z pewnością troska papieża o uchronie-
nie Kościoła przed tendencjami modernistycznymi, jakie zaczęły dawać  
o sobie znać na początku XX wieku. Tendencje te, próbując przeniknąć do 
nauki katolickiej, odwoływały się 

do zasad obcych katolicyzmowi, m.in. do agnostycyzmu Kanta, immanenty-
zmu Schleiermachera oraz ewolucjonizmu Darwina. W [modernistycznych] 
ujęciach religia była traktowana nie jako rzeczywistość obiektywna, lecz fe-
nomen ludzkich przeżyć, zależnych od uczuć i stanów psychicznych, dogmat 
zaś był ujmowany w kategoriach zindywidualizowanego symbolu prawdy. 
[...] W Anglii do głównych przedstawicieli modernizmu w teologii należał 
[m.in.] George Tyrrell82.
Moderniści, z Tyrrellem na czele83, w formule lex orandi – lex credendi 

doszukiwali się racji przemawiających za wspomnianą wyżej ich teorią, 
która wiarę zaliczała do pozaracjonalnej, uczuciowej sfery człowieka (do 
obszaru tzw. subświadomości, czyli świadomości niższej), wyrażającej się 
w sposób sobie właściwy w życiu praktycznym i religijnym, szczególnie 
zaś w liturgii. Liturgia w takim projekcie interpretowana była jako pod-
stawowe źródło dostarczania formuł dogmatycznych, które z kolei defi-
niowano jako sposób na racjonalizowanie tego, co stanowi wytwór ślepej 
uczuciowości religijnej. W taki to sposób owa uczuciowość – daleka w opi-
nii modernistów od racjonalnego myślenia i podległa ciągłej zmienności 
– w liturgii znajduje upust dla swoich subiektywnych stanów, wpływając 
na formułowanie treści dogmatów lub adaptowanie ich do zmieniających 
się uwarunkowań. Taka interpretacja adagium lex orandi – lex credendi 
obca była oczywiście katolickiej myśli, nie można się było na nią zgo-
dzić ani się do niej przyzwyczaić84. Nie godził się na nią papież Pius XII,  
a w związku z tym treścią encykliki Mediator Dei pragnął przyczynić się 
do tego, żeby nikt w Kościele nie przyzwyczaił się do zawartych w po-
glądach modernistów treści. Pragnienie to legło u podstaw dwutorowego 
podejścia do jednego i tego samego zagadnienia, a mianowicie do relacji, 

81 Zob. P. De Clerck, „Lex orandi, lex credendi”. Sens originel..., s. 210, 211. 
82 J. Walkusz, Modernizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, red. E. Ziemann i in., 

Lublin 2008, kol. 1493.
83 Spośród dzieł Tyrrella wymienia się w kwestii przez nas omawianej dwa następu-

jące: Lex orandi or prayer and creed, London 1903; Throught Scylla and Carybdis or the 
old theology and the new, London 1907.

84 Zob. C. Vagaggini, Il senso teologico..., s. 497.
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jaka zachodzi pomiędzy dogmatem i liturgią, a oddawana jest za pomocą 
studiowanego adagium. Faktycznie, liturgia w nauczaniu Piusa XII z jed-
nej strony rozjaśnia nauczanie dogmatyczne Kościoła, z drugiej zaś treści 
konstytuujące liturgię określane są przez Magisterium kościelne85. Obie te 
tendencje interpretacyjne wspomnianego adagium obecne są w encyklice 
Mediator Dei. Świadczą o tym znajdujące się w niej passusy, które raz 
podtrzymują wypracowaną w tradycji treść adagium i jego interpretację86, 
kiedy indziej zaś stają w opozycji do nich, o czym świadczą zacytowane 
przed chwilą wypowiedzi, odwracające pierwotny szyk adagium lex oran-
di – lex credendi.

W trzy lata po encyklice Mediator Dei Pius XII raz jeszcze powrócił 
do znaczącego dla liturgii i tradycji liturgicznej adagium. Uczynił to przy 
okazji opublikowania konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus  
(1 XI 1950), ogłaszającej dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi 
Panny. Najpierw, pozostając w duchu odwróconej przez siebie w encykli-
ce z 1947 roku zasady, której nadał brzmienie lex credendi legem statuat 
supplicandi, przypomniał, że

liturgia Kościoła nie rodzi katolickiej wiary, lecz raczej idzie w ślad za nią 
i jak owoce z drzewa, tak z wiary wywodzą się różne obrzędy kultu religij-
nego. Dlatego Ojcowie Kościoła, wielcy Doktorowie w homiliach, czy ka-
zaniach na ten dzień nie czerpali nauki o Wniebowzięciu z liturgii jako ze 
źródła pierwszorzędnego, lecz mówili o nim jako o rzeczy już znanej wier-
nym i już przez nich przyjętej. Tłumaczyli tę naukę jaśniej, podawali istotny 
jej sens przez przytaczanie głębszych racji, zwłaszcza to naświetlając silniej, 
czego tylko pobieżnie dotykały często księgi liturgiczne. Mianowicie, jak 
twierdzili, to święto przypomina nie tylko fakt, że martwe Ciało Najświętszej 
Maryi Panny nie zaznało żadnego skażenia, lecz również triumf odniesiony 
nad śmiercią – Jej niebiańskie „uwielbienie” na wzór Swego Jednorodzonego 
Jezusa Chrystusa87. 

85 Zob. P. De Clerck, „Lex orandi, lex credendi”. Sens originel..., s. 208: „L’adage 
[...] est fort curieusement interprété dans les deux sens, la liturgie venant éclairer 
l’inseignement dogmatique, mais inversement le Magistère devant régler les usages 
liturgiques!”.

86 Nieco wcześniej przytoczyliśmy taki fragment Mediator Dei, w którym Pius 
XII nawiązuje do adagium w jego tradycyjnej wymowie i znaczeniu. Por. wyżej,  
s. 41.

87 „Quandoquidem vero Ecclesiae Liturgia catholicam non gignit fidem, sed eam po-
tius consequitur, ex eaque, ut ex arbore fructus, sacri cultus ritus proferuntur, idcirco Sanc-
ti Patres magnique Doctores in homiliis orationibusque, quas hoc festo die ad populum 
habuere, non hinc veluti ex primo fonte, eiusmodi doctrinam hauserunt, sed de ea potius, 
utpote christifidelibus iam nota atque accepta, locuti sunt; eamdem luculentius declararunt;
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W dalszej części konstytucji Munificentissimus Deus papież, zwracając 
uwagę na to, co go w gruncie rzeczy zmobilizowało do podjęcia decyzji  
o ogłoszeniu wspomnianego dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi 
Panny, wskazał na trzy znane już z Tradycji kryteria, wypracowane w prze-
szłości w odniesieniu do lex credendi Kościoła i zaadaptowane do żywo 
wrośniętej w tę Tradycję lex orandi. Pius XII mógł faktycznie skonstato-
wać, że nadszedł czas dla ogłoszenia takiego dogmatu, bo: cały Kościół 
prosi go o to (kryterium ubique), podstawy do ogłoszenia dogmatu znajdują 
się w Piśmie Świętym oraz sięgają daleko w Tradycję (kryterium semper), 
prawda mająca być przedmiotem uroczystej deklaracji papieskiej jest za-
korzeniona w sercach wszyskich wiernych i ma od dawna odbicie w kulcie 
(kryterium ab omnibus creditum est). Oto stosowny fragment wspomnianej 
konstytucji, w którym wymienione są wzmiankowane kryteria:

Cały Kościół, [...] biskupi całego świata prawie jednomyślnie proszą [1], 
aby została zdefiniowana jako dogmat wiary prawda o wzięciu do nieba Naj-
świętszej Maryi Panny wraz z ciałem. Ta prawda bowiem opiera się na 
Piśmie Świętym, zakorzeniona jest głęboko w sercach wiernych [2], po-
siada aprobatę w kulcie kościelnym od najdawniejszych czasów [3], jest 
całkowicie zgodna z innymi prawdami objawionymi oraz znakomicie wyja-
śniona i wyłożona dzięki pracom, wiedzy i mądrości teologów. Sądzimy, że  
z tych względów nadszedł już czas przewidziany w planach Bożej Opatrzno-
ści uroczystego ogłoszenia tego wspaniałego przywileju Świętej Maryi Dzie-
wicy88.

eius sensum atque rem altioribus rationibus proposuere, id praesertim in clariore collo-
cantes luce, quod liturgici libri saepenumero presse breviterque attigerant: hoc nempe 
festo non solummodo Beatae Virginis Mariae nullam habitam esse exanimis corporis 
corruptionem commemorari, sed eius etiam ex morte deportatum triumphum, eiusque 
caelestem »glorificationem«, ad Unigenae sui exemplum Iesu Christi” (AAS 42 (1950),
s. 760; tłum. polskie tego fragmentu konstytucji apostolskiej za: http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/konstytucje/munificentissimus_deus_01111950.html – do-
stęp: 2 II 2013).

88 „ [...] universa Ecclesia, [...] universi terrarum orbis Episcopi prope unanima con-
sensione petunt, ut tamquam divinae et catholicae fidei dogma definiatur veritas corpo-
reae Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae in Caelum – quae veritas Sacris Litteris 
innititur, christifidelium animis penitus est insita, ecclesiastico cultu inde ab antiquissi-
mis temporibus comprobata, ceteris revelatis veritatibus summe consona, theologorum 
studio, scientia ac sapientia splendide explicata et declarata – momentum Providentis 
Dei consilio praestitutum iam advenisse putamus, quo insigne eiusmodi Mariae Virgi-
nis privilegium sollemniter renuntiemus” (AAS 42 (1950), s. 769; tłum. polskie w BF1  
VI,104). 



46 Geneza i wymowa adagium lex orandi – lex credendi

Zanim więc w 1950 roku doszło do ogłoszenia dogmatu o wniebowzię-
ciu Najświętszej Maryi Panny, ta prawda była żywo i „od najdawniejszych 
czasów” – jak stwierdził Pius XII – obecna w kulcie Kościoła. Faktycznie, 
w swych historycznych początkach obchód Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny sięga „Dnia Bożej Matki Maryi”, który w Lekcjonarzu je-
rozolimskim (w tłum. armeńskim) z połowy V wieku wyznaczony był na  
15 sierpnia. Ten dzień stał się następnie obchodem narodzin (natale jako 
dormitio) Maryi. W Kaledarzu Hieronima przewidziany był natomiast 
na 18 stycznia i 15 sierpnia obchód Depositio sanctae Mariae. Grzegorz  
z Tours (zm. 595) pozostawił świadectwo mówiące o świętowaniu w Galii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 18 stycznia89. W Missale Go-
thicum znajduje się formularz mszalny na „Wniebowzięcie świętej Maryi 
Matki naszego Pana” (między 6 a 22 stycznia). Również w Ewangeliarzu  
z Würzburga poświadczony jest obchód Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w liturgii rzymskiej (15 sierpnia). Rzymska liturgia stosowa-
ła na określenie omawianego święta pojęcia: dormitio, pausatio, natale, 
transitus lub requies. Termin assumptio pojawił się w Sakramentarzu gre-
goriańskim (tam też, jak i w sakramentarzach gelazjańskich młodszych, 
znajdują się teksty na wigilię tego święta)90. 

Chociaż więc prawda o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny zo-
stała podana do wierzenia uroczyście – stając się lex credendi – w połowie  
XX wieku (1950), to jako lex orandi wyprzedziła ten fakt o kilkanaście do-
brych stuleci91. Niemniej, w momencie, gdy lex orandi – czyli prawo mo-
dlitwy (obchód święta) – zostało przyjęte przez lex credendi, a więc przez 
prawo wiary (definicja dogmatyczna), „to prawo wiary wpłynęło na treść
obchodu święta, ponieważ dokonano rewizji tekstów liturgicznych”92.

Powyższy przykład wzajemnego przenikania się lex orandi i lex cre-
dendi mobilizuje do sformułowania wniosku, że liturgia stanowi wyraz 

89 Por. De gloria beatorum martyrum 9: PL 71,713.
90 Zob. B. Nadolski, Liturgika, t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 133, 134;  

A. Bergamini, Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, 
duchowość, duszpasterstwo, tłum. polskie K. Kubis, Kraków 2003, s. 325, 326. 

91 Na kilka przykładów takiego wyprzedzenia lex credendi przez lex orandi w życiu 
Kościoła wskazuje P. De Clerck w przywoływanym już wcześniej opracowaniu. Zob. 
Zrozumieć..., s. 63–67. Fakt ten podkreśla również Katechizm Kościoła Katolickiego, gdy 
przypomina, że Kościół jeszcze przed sformułowaniem nauczania o czyśćcu modlił się 
za zmarłych, bo wierzył w to, że zmarli potrzebują modlitwy. Refleksja nad tym zagad-
nieniem przyszła dopiero później, a pod jej wpływem sprecyzowane zostało nauczanie, 
które „opiera się [...] na praktyce modlitwy za zmarłych” (nr 1032). 

92 P. De Clerck, Zrozumieć..., s. 64.
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zmysłu wiary Kościoła, ale też, że współbrzmi z tym, co Kościół poda-
je do wierzenia i co przekazuje w swym nauczaniu. W liturgii prawdy 
wiary wcielają się w konkretny język i formy czerpane z kultury ogólnej, 
bowiem „liturgia [...] przyjmuje, integruje i uświęca elementy stworzenia  
i kultury ludzkiej, nadając im godność znaków łaski, nowego stworzenia  
w Jezusie Chrystusie” (KKK 1149). Przywiązanie do tradycji liturgicznej 
nadaje tym formom trwałość, a przez to dokonuje się przekaz niezmien-
nych elementów – w postaci nie tylko tekstów (euchologijnych czy po-
etyckich), ale też obrzędowych czynności, symboli, znaków i gestów93. 

93 S. Sosnowski, Tradycja – wierność liturgii, liturgia – życie Tradycji, „Łódzkie 
Studia Teologiczne” 19 (2010), s. 273.
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Od czasów encykliki Mediator Dei wzajemna zależność pomiędzy 
wiarą i liturgią wyraża dwoiste ujęcie adagium lex orandi – lex credendi94, 
co oznacza, że od chwili publikacji encykliki w 1947 roku aż po lata nam 
współczesne adagium to funkcjonuje w dokumentach kościelnych w wer-
sji wypracowanej przez Prospera z Akwitanii (legem credendi lex statuat 
supplicandi) oraz w wersji zaproponowanej przez papieża Piusa XII (lex 
credendi legem statuat supplicandi). Tę ostatnią, papieską wersję podtrzy-
mał w liście apostolskim Vicesimus quintus annus również Jan Paweł II95, 
który powołując się na nauczanie Soboru Watykańskiego II, uwrażliwiał 
na fakt, że „czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz 
uroczyście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest »sakramentem 
jedności« [...]. Dlatego [...] należą [one] do całego Ciała Kościoła [...]  
i na nie oddziałują” (KL 26). W związku z powyższym „prawo kierowania 
sprawami liturgii należy wyłącznie do władzy Kościoła” (KL 22) i niko-
mu, „choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego do 
niej dodawać, ujmować ani zmieniać w liturgii” (tamże). Stąd też „wyma-
ganie wierności obrzędom i autentycznym tekstom liturgicznym jest wy-
maganiem lex orandi, które zawsze musi odpowiadać lex credendi. Brak 
wierności w tym zakresie może także dotknąć samej ważności sakramen-
tów” (VQA 10)96. 

94 Por. S. Czerwik, Liturgia wyznaniem wiary..., s. 61.
95 List ten wydany został w 25. rocznicę ogłoszenia konstytucji soborowej Sacro-

sanctum Concilium, 4 XII 1988. 
96 Zwrócenie uwagi w liście Vicesimus quintus annus na potrzebę uzgadniania lex 

orandi z lex credendi przyzywa na pamięć liczne alokucje, jakie papież Paweł VI skie-
rował do powołanego 25 I 1964 roku na mocy motu proprio Sacram liturgiam (AAS 
56 (1964), s. 139–144) Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, 
mającego według zamysłu papieża na celu czuwanie nad wprowadzaniem w życie po-
stanowionej przez Sobór Watykański II reformy liturgicznej według zasad wskazanych 
w konstytucji Sacrosanctum Concilium: „Quemadmodum inter omnes constat, plurimae 
Constitutionis praeceptiones nequeunt intra breve temporis spatium ad effectum adduci; 
utpote cum antea sint ritus quidam recognoscendi et novi liturgici libri apparandi. Quod 
opus ut ea qua par est sapientia et prudentia peragatur, peculiarem condimus Commis-
sionem, quam appellant, cuius praecipuae erunt partes, ut ipsius Constitutionis de sacra 
liturgia praecepta sancte perficienda curet” (tamże, s. 140). Por. A. Bugnini, La riforma 
liturgica 1948–1975, Roma 19972, s. 63–69; J. Stefański, Redakcja konstytucji o litur-
gii świętej przełomem odnowy życia religijnego w Kościele (1963–2003), „Seminare”  
21 (2005), s. 190; C. Maggioni, L’istituzione e l’opera del „Consilium”, „Rivista Liturgi-
ca” 99,6 (2012), s. 78–95. We wspomnianych alokucjach Paweł VI uwrażliwiał członków 
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Gdy weźmiemy do ręki adhortację apostolską Ecclesia in Europa  
(28 VI 2003) i zagłębimy się w jej treść, odniesiemy wrażenie, że Jan Pa-
weł II powrócił w niej do pierwotnej, a więc wypracowanej przez Prospera 
z Akwitanii wersji adagium lex orandi – lex credendi. Do takiego wniosku 
prowadzi bijące z treści dokumentu zatroskanie papieża o to, by w Ko-
ściele żywy był proces zaszczepiania w wierzących „autentycznej świado-
mości liturgii” (nr 70), która jest według niego „środkiem przekazywania 
wiary” (tamże), a nawet – używając nowego określenia – „świętowaniem 
wiary Kościoła” (zob. nr 70). Wiara ma to do siebie, że przekazana została 
Kościołowi przez apostołów i – jako taka – „poprzedza wiarę [konkretne-
go] wierzącego, który do jej przyjęcia jest wzywany” (KKK 1124). No-
śnikiem tej apostolskiej wiary jest cała Tradycja Kościoła, jaka wyraża się  
w Piśmie Świętym, symbolach wiary i nauczaniu kolegium biskupów, oraz 
w sprawowanej w Kościele i przez Kościół liturgii97. Liturgia ze swej stro-
ny domaga się tego, by do jej sprawowania przystępowali ludzie już wie-
rzący, czyli ci, którzy są gotowi, by z jednej strony wiarę we wspólnocie 
wyznać, z drugiej zaś podczas liturgicznej celebracji zasilić ją i umocnić. 
Tę interdependencję pomiędzy wiarą i liturgią „wyraża [...] dawna zasa-
da: lex orandi, lex credendi (lub: legem credendi lex statuat supplicandi, 
według Prospera z Akwitanii98). Prawo modlitwy jest [bowiem] prawem 
wiary, [jako że] Kościół wierzy tak, jak się modli. Liturgia jest [więc]  
elementem konstytutywnym świętej i żywej Tradycji (por. KO 8)”  
(KKK 1124). 

Kwestią w tym kontekście wartą uwagi jest fakt, że Katechizm Kościo-
ła Katolickiego, w bezpośrednim sąsiedztwie treści przytoczonych przed 
chwilą, zakorzenionych w bogatej i starożytnej Tradycji Kościoła, kon-
tynuuje swe nauczanie w duchu Tradycji znacznie młodszej, gdy – w na-
wiązaniu do wspomnianych nieco wcześniej myśli konstytucji o liturgii 
świętej – podkreśla, iż „żaden obrzęd sakramentalny nie może być zmie-
niany ani poddawany manipulacji przez szafarza czy przez wspólnotę. Na-
wet najwyższy autorytet w Kościele nie może dowolnie zmieniać liturgii; 
może to czynić jedynie w posłuszeństwie wiary i w religijnym szacunku 
dla misterium liturgii” (KKK 1125). 

Consilium na potrzebę czuwania nad tym, by lex orandi i lex credendi były ze sobą odpo-
wiednio uzgadniane. Por. S. Sosnowski, Kościół wierzy tak..., s. 118. Zagwarantowaniu 
tej zgodności po Soborze Watykańskim II służą opracowane oraz opublikowane z pole-
cenia papieża przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydania 
typiczne koniecznych do sprawowania liturgii ksiąg. 

97 Por. B. Ferdek, Wzajemna relacja..., s. 45, 46.
98 Indiculus VIII: PL 51,209; DS 246.
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Adagium lex orandi – lex credendi stało się również przedmiotem reflek-
sji biskupów zgromadzonych na synodzie zwołanym przez Jana Pawła II  
z okazji Roku Eucharystii99. W trakcie obrad tego synodu rozważano wiele 
na temat wewnętrznej relacji, jaka zachodzi pomiędzy wiarą i celebracją. 
Poświadcza to papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji Sacra-
mentum caritatis (22 II 2007), gdy stwierdza, że biskupi w trakcie syno-
dalnego zgromadzenia wydobyli na światło dzienne 

związek pomiędzy lex orandi i lex credendi oraz [podkreślili] prymat czyn-
ności liturgicznej. Eucharystię należy przeżywać jako tajemnicę wiary auten-
tycznie celebrowaną, w pełnej świadomości, że „intellectus fidei w Kościele 
pozostaje w pierwotnym związku z czynnością liturgiczną”100. W tym zakre-
sie refleksja teologiczna nie może nigdy abstrahować od porządku sakramen-
talnego, ustanowionego przez samego Chrystusa. Z drugiej zaś strony akcja 
liturgiczna nigdy nie może być rozważana powierzchownie, w oderwaniu od 
tajemnicy wiary. Źródłem naszej wiary i liturgii [...] jest bowiem samo wy-
darzenie: dar, jaki Chrystus uczynił z samego siebie w tajemnicy paschalnej 
(nr 34).
Dokonane powyżej zestawienie treści, odsyłające naszą myśl do ada-

gium lex orandi – lex credendi raz w jego klasycznym znaczeniu, drugi 
raz w znaczeniu mu przeciwstawnym, chce – być może – wskazać na fakt, 
że liturgia traktowana jest i rozumiana przez Kościół jako „środowisko”,  
w którym urzeczywistnia się autentyczna wiara, jako locus theologicus, 
ale też takie, w którym „wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego, inspiro-
wane przez Biblię i zakorzenione w [...] Tradycji, wywierają wpływ na 
sformułowanie modlitwy w liturgii”101, ta zaś przyczynia się do kształto-
wania i ugruntowywania wiary wspólnoty i poszczególnych osób. Cała 
liturgia bowiem stanowi misterium kontynuacji zbawczego dzieła Syna 
Bożego. On zaś spodziewa się, że nie tylko dopuścimy do siebie wieść  
o Jego dziele, ale że uwierzymy w moc tego dzieła i tej mocy się poddamy, 
nawracając się nieustannie „do miary wielkości według Pełni Chrystusa” 
(Ef 4,13), aż dojdziemy wszyscy razem do dojrzałej wiary, tj. do człowie-
ka doskonałego (por. tamże). Stąd pierwszoplanową sprawą jest dla liturgii 
urzeczywistnienie zbawczego misterium, a nie nauczanie, w konsekwen-
cji czego jej celem nie jest na pierwszym miejscu przekaz doktryny, lecz 
wprowadzenie w wiarę żywą102. Taki jest powód, dla którego relacja litur-

99 Synod ten odbywał się w Rzymie od 2 do 23 października 2005 roku.
100 Relatio post disceptationem, nr 4, „L’Osservatore Romano” (wyd. codzienne),  

14 października (2005), s. 5.
101 S. Czerwik, Liturgia wyznaniem wiary..., s. 61.
102 Zob. S. Sosnowski, Kościół wierzy tak..., s. 115, 116.
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gia–wiara nie jest jednostronna, a w związku z tym twierdzenie, że liturgia 
(lex orandi) stanowi normę dla wiary (legem credendi), musi być uzupeł-
nione o stwierdzenie odwrotne, że mianowicie wiara (lex credendi) stano-
wi prawo życia modlitwy (legem orandi). Wiara Kościoła musi wyrażać 
się w jego modlitwie (liturgii), ta bowiem stanowi manifestację jego wia-
ry103. Cała liturgia jest – można powiedzieć – „kosmosem wiary”, a cele-
browanie jej poszczególnych misteriów w cyklu dziennym, tygodniowym 
lub rocznym powoduje ich naturalne zakorzenianie się w życiu chrześcijan 
i wydawanie w nim dobrych owoców. Liturgię można w takim kontekście 
zdefiniować jako ucieleśnienie prawd wiary, prawdy wiary zaś porównać
można do duszy liturgii. Dzięki temu możliwe jest mówienie o swoistym 
obiektywizmie liturgii, albowiem prawdy wiary – obiektywne (ogólnoko-
ścielne) i uroczyście podane do wierzenia – chronią przed subiektywnym  
i zindywidualizowanym traktowaniem krzewionej przez Kościół w świecie 
wiary (misteriów upamiętnianych-urzeczywistnianych w liturgii). Obiek-
tywność liturgii jest żywa, bo stanowi ją sam Chrystus i Jego światło, do-
cierające do nas w misterium sprawowanym w harmonii z uroczystym 
nauczaniem Kościoła, skondensowanym tak często w dogmatach, których 
treść stała się niejednokrotnie inspiracją do liturgicznego obchodu niektó-
rych uroczystości104. Liturgia jednak nie może być traktowana jako środek 

103 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. 1, s. 89; H.J. Vogt, Lex orandi..., s. 187. W zacy-
towanym tu artykule Vogt przywołuje szereg przykładów (wypowiedzi Ojców Kościo-
ła bądź synodów), które poświadczają fakt wzajemnego przenikania się wiary i liturgii  
w okresie znacznie wyprzedzającym samo wydarzenie skomponowania adagium przez 
Prospera z Akwitanii w V wieku. Por. s. 188–191. Spośród wszystkich odniesień szczegól-
ną wymowę ma przypomnienie przez Vogta (s. 190) znanej nam wszystkim i powszech-
nie stosowanej do dziś, choć najstarszej (zachowanej w rękopisie z III wieku) modlitwy 
skierowanej do Najświętszej Maryi Panny z prośbą o opiekę, zatytułowanej „Pod Twoją 
obronę”, będącej wyrazem wiary chrześcijan okresu przedchalcedońskiego w Boże ma-
cierzyństwo Maryi (Theotokos). Por. Z. Pałubska, Pod Twoją obronę, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 15, kol. 964. Ta praktyka modlitewna Kościoła (lex orandi) znalazła odbicie 
w dogmatycznym orzeczeniu Soboru Powszechnego w Efezie (431) o Bożym macierzyń-
stwie Maryi (lex credendi), potwierdzonym następnie na Soborze Chalcedońskim (451), 
bo tradycją było nazywanie przez chrześcijan Maryi Matką Bożą jeszcze przed Soborem 
Efeskim. Por. H.J. Vogt, Lex orandi..., s. 191.

104 Faktycznie, wśród uroczystości Pańskich, jakie Kościół sprawuje w ciągu roku, 
wyróżniamy – oprócz tych o charakterze historiozbawczym (upamiętniającym) – ob-
chody o charakterze dogmatycznym (zwane niekiedy ideologicznymi), a więc obchody, 
których przedmiotem nie są wydarzenia z historii zbawczej, lecz prawdy dogmatyczne, 
prawdy mocno osadzone w wierze Kościoła. Pierwszym w historii liturgii chrześcijań-
skiej przypadkiem uroczystości Pańskiej o charakterze dogmatycznym, a więc takiej, 
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zastępujący ewangelizację – a to dlatego, że „nie wyczerpuje [ona] całej 
działalności Kościoła” (KL 9). Dlatego zanim ludzie zbliżą się do liturgii, 
„muszą być wezwani do wiary i nawrócenia” (tamże). Rozwój Kościoła 
następuje dzięki harmonijnie wcielanej w życie misji świadectwa (marty-
ria), służby (diakonia) i liturgii (leitourgia). Świadectwo i służba znajdują 
w liturgii swe źródło, liturgia zaś jest dla nich obu szczytem (por. KL 10). 
Liturgia bowiem nie jest naukowym poznawaniem Boga, lecz egzysten-
cjalnym spotkaniem z Nim, bo światło misterium przemienia się w niej 
pod działaniem Ducha Świętego w światło życia105. 

w której motywem uwielbienia Boga nie jest samo wydarzenie z historii zbawienia, ale 
dogmatyczna prawda o Bogu Trójjedynym oraz wyznanie wiary w nią, stała się uro-
czystość Najświętszej Trójcy. Wiara Kościoła doprowadziła też do utrwalenia się ob-
chodu uroczstości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Urban IV [1261–1264] bullą 
Transiturus de hoc mundo wprowadził 11 VIII 1264 roku ten obchód w całym Koście-
le). Pod wpływem wiary Kościoła weszła do kalendarza liturgicznego uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa (w 1765 roku Klemens XIII ustanowił święto, a Pius IX  
w 1856 zobowiązał cały Kościół do jego obchodu. Mszał Pawła VI przejął tę tradycję i na 
piątek po dawnej oktawie Bożego Ciała – w celu podkreślenia związku z Wielkim Piąt-
kiem – wyznaczył celebrację uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, mobilizując 
do przeżywania nieskończonej miłości Zbawiciela do ludzi i całkowitego przylgnięcia 
do Niego przez życie prowadzone w jedności z Nim), a także Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata (tę uroczystość ustanowił zatroskany o duchową pedagogię – w kontekście 
sekularyzującego się świata – Pius XI encykliką Quas primas [1925], wydaną z racji ob-
chodzonej wtedy 1600. rocznicy Soboru w Nicei, który uznał równość Jezusa z Bogiem 
Ojcem). Zob. A. Żądło, Czas uroczystości i świąt, w: Leksykon pedagogiki religii, red.  
C. Rogowski, Warszawa 2007, s. 85, 86. Por. A.J. Znak, Okres „w ciągu roku”, w: Rok 
liturgiczny. Podręcznik do nauki w szkole animatorów liturgii, red. tenże, Wrocław 1991, 
s. 152–159.

105 Zob. B. Nadolski, Liturgika, t. 1, s. 89. 
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Sporo miejsca w powyższej treści monografii przeznaczyliśmy na Pro-
speriańskie adagium ut legem credendi lex statuat supplicandi, próbując 
prześledzić etapy jego rozwoju oraz wgłębić się w charakterystyczne dla 
niego znaczenie. Adagium temu warto poświęcić odpowiednią uwagę, al-
bowiem jest ono wciąż żywo obecne w publikacjach autorów zaintereso-
wanych badawczo relacjami, jakie w sposób naturalny zachodzą pomiędzy 
wiarą wyznawaną i krzewioną w świecie przez Kościół a sprawowaną 
przez niego na polecenie Chrystusa liturgią106. Na przestrzeni minionych 
wieków przyjęło się ową Prosperiańską wersję adagium stosować w jego 
mutacji skróconej lex orandi – lex credendi107. Taki wariant tego aksjoma-
tu utrwalił się faktycznie w minionej historii, taki dotarł do nas i takim my 
posługujemy się dziś najczęściej, jako pewnego rodzaju technicznym wy-
rażeniem na oznaczenie tego, co w całym dziele eklezjalnego orare zwią-
zane jest nie tylko z supplicare Kościoła, ale też z czynionym przez niego 
gratiarum actio. Zarówno więc to, o co Kościół w liturgii Boga prosi, jak 
też to, co upamiętnia i za co składa Mu dziękczynienie, komponuje ada-
gium lex orandi – lex credendi, które z kolei harmonizuje ze zwrotem locus 
theologicus, bo zwraca uwagę na liturgię jako źródło teologicznego po-
znania („adagium quo liturgia ut fons cognitionis theologicae effertur”)108.  
W związku z tym bowiem, że Kościół w liturgii nie tylko się modli, ale 
też upamiętnia-urzeczywistnia (celebruje w postaci danego obrzędu) 
prawdy-fakty, które zostały przez Boga objawione i spełnione w historii 
zbawczej, które spisane są w Piśmie Świętym, potwierdzone zostały przez 
sobory i pasterzy Kościoła oraz stanowią treść powszechnie wyznawanej 
przez chrześcijan wiary, syntetycznie zebranej, strzeżonej i przekazywanej  
z pokolenia na pokolenie w Credo, liturgia stanowi uprzywilejowane na-
rzędzie kształtowania tejże wiary – przez bezpośrednie oddziaływanie na 
tych, którzy w niej uczestniczą, ale też przez inspirowanie szeroko poję-
tej myśli teologicznej, otwierającej się badawczo na poszczególne artyku-
ły chrześcijańskiej doktryny, osadzonej na trwałym fundamencie Bożego 
Objawienia i podanej nam, współczesnym chrześcijanom, w Katechizmie 

106 Por. H.J. Vogt, Lex orandi..., s. 180.
107 Por. J. Driscoll, Alla scoperta della dinamica „lex orandi – lex credendi”..., s. 63; 

C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa..., s. 24. W zwykłym tłumaczeniu zasady lex orandi 
– lex credendi omawiane wyrażenie oddaje się przez „sposób” czy „zwyczaj” modlenia 
się albo nawet przez „tekst liturgiczny”.

108 H.J. Vogt, Lex orandi..., s. 184 i 186.
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Kościoła Katolickiego, który źródłami zawartych w nim treści uczynił Pi-
smo Święte, naukę Świętych Ojców i Magisterium Kościoła, ale także li-
turgię (por. nr 11). 

Locus theologicus to wyrażenie odnoszące się do związku pomiędzy 
liturgią i teologią. Wskazuje ono na fakt, że liturgia stanowi nie tylko 
przedmiot zainteresowania teologii i obiekt prowadzonych przez nią ba-
dań, lecz jest także źródłem, z którego teologia czerpie swoje argumenty, 
służące systematycznemu i naukowemu opracowaniu oraz przedstawie-
niu osiąganych rezultatów109. Wprowadzenie wyrażenia locus theologi-
cus do teologii zawdzięczamy Melchiorowi Cano (1509–1560). W swym 
klasycznym dziele De loci theologicis libri duodecim110, poświęconym 
źródłom dowodów teologicznych i zasadom ich stosowania, utożsamia 
on owe „źródła teologiczne” z twierdzeniami, które jako punkty odnie-
sienia dostarczają teologom argumentów za przyjęciem lub odrzuceniem 
określonych tez111. Wśród źródeł (loci) argumentacji teologicznej Cano 
rozróżnił te, które są oparte na autorytecie (Pismo Święte, Tradycja apo-
stolska, Kościół powszechny, sobory, nauczanie papieskie, Ojcowie Ko-
ścioła, teologowie scholastyczni i kanoniści) oraz na danych rozumowych 
(poznanie rozumowe, filozofowie i historia)112. Do grupy źródeł opartych 
na autorytecie nie wliczał liturgii. Wiadomo jednak, że do wykazu źródeł 
teologicznych zaczęto liturgię włączać nieco później, wtedy mianowicie,  
kiedy – po symptomatycznym braku zainteresowania się liturgią i spra-
wami z nią związanymi w okresie scholastycznym113 – w ciągu XVIII  

109 Por. hasło „Lex orandi – lex...”, s. 736. 
110 Wydanie pośmiertne, Salamanticae 1563. 
111 Cano odsyła do Arystotelesa, który w Topikach „zaproponował pewne źródła 

wspólne [łączące wszystkich, na które się wszyscy zgadzają] jako siedziska i znaki argu-
mentów (»quasi argumentorum sedes et notas«), od których wychodząc można znaleźć 
wszelką argumentację do każdej dysputy. Tak my [mówi Cano] proponujemy niektóre 
szczególne miejsca teologii jakby niejako siedzisko każdego z argumentów teologicz-
nych (»tamquam domicilia omnium argumentorum theologicorum«), od których wy-
chodząc teologowie będą mogli znaleźć argumenty za przyjęciem lub odrzuceniem tez”  
(M. Cano, De loci theologicis..., 1,3 – cyt. za: C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa...,  
s. 24, przyp. 70).

112 Por. A. Lubik, Cano, Canus, Melchior, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red.  
F. Gryglewicz i in., Lublin 1985, kol. 1312.

113 Por. J.A. Jungmann, Missarum sollemnia, t. 1, wyd. francuskie, Paris 1951,  
s. 152. W okresie scholastycznym interesowano się raczej tym, czego liturgia dokony-
wała, a w związku z tym pytano o spływające na ludzi owoce łaski, jak też o gwaran-
tujące liturgii ważność i oryginalność rytu rubryki. Same zaś obrzędy liturgiczne oraz 
stosowane w nich znaki i teksty nie wzbudzały większego zainteresowania, a w związku 
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wieku114 i potem zaczęto na nowo coraz bardziej doceniać wartość litur-
gii dla teologii i podkreślać jej teologiczny wymiar115. Dowartościowa-
nie to zaczęło przybierać konkretne kształty, gdy wraz z zainicjowaniem 
– w drugiej połowie XIX wieku – ruchu liturgicznego dojrzewać zaczęła 
inicjatywa reformy przez powrót do źródeł, czyli do starożytności chrze-
ścijańskiej, która odznaczała się tak ścisłą więzią teologii z liturgią – obu 
zaś razem z codziennością życia uczniów Chrystusa, że pierwsze wieki 
chrześcijaństwa można by nazwać złotym okresem symbiozy pomiędzy 
liturgią i teologią oraz życiem116. W pierwotnej historii Kościoła, szcze-
gólnie w okresie patrystycznym, za teologa nie był uważany ktoś, kto śle-
dzi naukowe czasopisma i publikuje w nich swoje prace czy też naucza 
na uniwersytecie. Określenie to było zarezerwowane raczej dla biskupa, 
przewodniczącego sprawowanej wraz ze swoim ludem Eucharystii oraz 
celebracjom pozostałych sakramentów chrześcijańskiego wtajemnicze-
nia117, wygłaszającego związane ściśle z liturgią katechezy mistagogiczne 
(przykładem może być Jan Chryzostom, Teodor z Mopsuestii czy Am-
broży z Mediolanu)118 lub pozostawiający po sobie mowy-traktaty, jak to 
czynił na przykład papież Leon Wielki119. W tych mowach autor – wycho-
dząc od konkretnego misterium urzeczywistnianego w danej celebracji li-
turgicznej i idąc po linii jego skuteczności oddziaływania – przekazywał 
orędzie w duchu jednolitej teologii. Na tej podstawie można powiedzieć, 
że w starożytności chrześcijańskiej liturgia – rozumiana i przeżywana jako 
actio – utożsamiała się z teologią120.

z tym były interpretowane na ogół alegorycznie, nie zaś teologicznie. Por. M. Kunzler, 
Liturgia..., s. 153. 

114 Na ten wiek przypada rozkwit nauk liturgicznych, wśród których naczelne miejsce 
przypadło rubrycystyce, następnie historii liturgii, archeologii i krytyce źródeł liturgicz-
nych. Zob. B. Migut, Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej, Lublin 2007, s. 45; C. Girau-
do, Eucaristia per la Chiesa..., s. 24.

115 Por. C. Giraudo, tamże. 
116 Por. A.M. Triacca, Le sens théologique de la liturgie et/ou le sens liturgique  

de la théologie. Esquisse initiale pour une synthèse, w: La liturgie: son sens – son esprit 
– sa methode. Liturgie et théologie. Conférences Saint-Serge, XXVIIIe Semaine d’études 
liturgiques, Paris 30 juin – 3 juillet 1981, red. A.M. Triacca, A. Pistoia („Bibliotheca 
Ephemerides Liturgicae. Subsidia” 27), Roma 1982, s. 321.

117 Zob. J. Driscoll, Alla scoperta della dinamica „lex orandi – lex credendi”...,  
s. 62. 

118 Por. M. Kunzler, Liturgia..., s. 150. 
119 Por. B. Migut, Teologia liturgiczna..., s. 40, 41.
120 Zob. M. Sodi, Metodo teologico e „lex orandi”. La teologia liturgica fra tradizio-

ne e innovazione, w: Il metodo teologico. Tradizone, innovazione, comunione in Cristo 
(„Itineraria” 1), red. tenże,  Città del Vaticano 2008, s. 204.
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Na związek teologii z liturgią wskazuje najbardziej podstawowe określe-
nie teologii jako mówienie o Bogu z Bogiem121. Stąd teologia w chrześcijań-
stwie wschodnim utożsamiana jest często z najwyższym stanem modlitwy,  
a grecki termin theo-logia oznacza tyle, co myślenie lub mówienie o Bogu122.  
Liturgia bywa – szczególnie na Wschodzie – określana mianem theologia 
prima, albowiem to ona właśnie tworzy ową niepowtarzalną przestrzeń,  
w której wyznanie wiary – na co dzień wcielanej w praktykę życia – jawi się 
jako źródło natchnienia dla refleksji ukierunkowanej na pogłębienie tego, co
w liturgicznym symbolu wiary jest z jednej strony podawane wiernym do 
wierzenia, z drugiej zaś przez nich deklamowane na świadectwo wiary wy-
znawanej. Treść liturgicznego symbolu leży więc u podstaw refleksji, która
dała początek teologii dookreślanej jako secunda. Cechą tej drugiej teologii 
jest to, że usytuowana jest w relacji do teologii pierwszej, samej w sobie 
kompletnej, jako że tożsamej z objawianiem się Boga i Jego przychodze-
niem do nas w liturgicznym działaniu (w słowie, geście, symbolu, obrzędo-
wym czynie, w obchodach liturgicznych w ciągu roku)123. 

Takie rozumienie związku liturgii z teologią obowiązywało dopóty, 
dopóki teologicznej refleksji nad liturgią jako taką nie zawężono w okre-
sie średniowiecza wyłącznie do sakramentów, ich skuteczności oraz wy-
mogów koniecznych do spełnienia przez szafarzy i przyjmujących je124. 
Refleksja taka zastępowana była w tym okresie alegorycznymi objaśnie-
niami obrzędów, bo z nimi zaczęto utożsamiać liturgię125, w końcu zaś 
przeniesiona została z przestrzeni kościelnej do auli uniwersyteckiej. Gdy 
się to stało, liturgia przestała być rozumiana i przeżywana jako actio, czyli 
kontynuacja Objawienia w znakach, a tym samym jako theologia prima. 
Jej miejsce zajęła theologia secunda, czyli myśl (refleksja) ludzka zrodzo-
na i wykrystalizowana na fundamencie wiary. Oba rodzaje teologii (prima  
i secunda) zamieniły się więc miejscami, przy czym dotychczasowa secun-
da zaczęła pretendować do roli „wypowiedzi” o Bogu i Objawieniu. Stąd 
wypowiedzi o Bogu zaczęły się jawić jako efekt przemyśleń człowieka,  

121 Zob. O. Casel, Altchristlicher Kult und Antike, „Jahrbuch für Liturgiewissen-
schaft” 3 (1923), s. 7.

122 Zob. S. Marsili, D. Sartore, Teologia liturgica, w: Liturgia. Dizionari San Paolo, 
red. D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001, s. 2001. 

123 Por. G. Lukken, Nella liturgia la fede si realizza in modo insostituibile, „Conci-
lium” (wł.) 9,2 (1973), s. 37; S. Marsili, Teologia..., s. 2005, 2006; B. Migut, Teologia 
liturgiczna..., s. 41; D.W. Fagerberg, What is the subject matter of liturgical theology?, 
„Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” 57,1 (2010), s. 48.

124 Por. J. Ratzinger, Aktualność doktrynalna „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, 
„L’Osservatore Romano” (pol.) 24,3 (2003), s. 51. 

125 Por. M. Sodi, Metodo teologico e „lex orandi”..., s. 205.
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jako wytwór czysto racjonalny, w którym nie ma miejsca na doświadcze-
nie wewnętrzne126. 

Pod wpływem Soboru Trydenckiego (1545–1563) zwołanego i prze-
prowadzonego w zasygnalizowanym przed chwilą kontekście historyczno-
-teologicznym, Kościół utwierdzony został w obrzędowo-rubrycystycznym 
podejściu do liturgii, takie zaś ustosunkowanie się do niej pogłębiło się 
jeszcze w okresie potrydenckim. Zaczęto wtedy patrzeć na liturgię przez 
pryzmat klerykalny i w związku z tym wskazywać na potrzebę zdobywa-
nia przez kandydatów do kapłaństwa w trakcie ich formacji seminaryjnej 
umiejętności udzielania sakramentów. Liturgika stała się praktyczną nauką 
dla osób sposobiących się do stanu duchownego, którego zadanie polega 
na pełnieniu zadań duszpasterskich, a w związku z tym istotne miało być 
zdobywanie umiejętności sprawowania obrzędów i udzielania sakramen-
tów (o których rozprawiano w filozoficznych kategoriach materii i formy,
pozostawiając na uboczu samą ich celebrację we wspólnocie wiernych), 
jak też przyswajanie sobie stosownych rubryk (koniecznych do zachowa-
nia ad validitatem obrzędu)127. W tamtym kontekście historycznym zwięk-
szył się rozziew między liturgią pojmowaną jedynie jako zbiór ceremonii 
a teologią ograniczoną do badania abstrakcyjnych aspektów związanych 
ze wspomnianą materią i formą sakramentów. Liturgika stała się nauką  
o obowiązujących normach stanowiących ceremonialną i podlegającą 
zmianom oprawę istoty sakramentów128. 

Dopiero wspomniany wyżej 
ruch liturgiczny lat dwudziestych [XX wieku] podjął próbę przezwycięże-
nia tego niebezpiecznego rozdziału i starał się wyjaśnić istotę sakramentu od 
strony jego formy liturgicznej oraz przedstawić liturgię nie jako przypadko-
wy zbiór obrzędów, lecz wewnętrznie spójne i adekwatne wyrażenie sakra-
mentu w celebracji liturgicznej129.

126 Zob. B. Migut, Teologia liturgiczna..., s. 43.
127 Por. S. Marsili, La liturgia nella strutturazione della teologia, „Rivista Liturgica” 

58,2 (1971), s. 153–162.
128 Zob. J. Ratzinger, Aktualność doktrynalna..., s. 51; S. Czerwik, Liturgia wyzna-

niem wiary..., s. 58, 59.
129 J. Ratzinger, tamże, s. 51, 52. Pod nazwą „ruch liturgiczny” rozumie się proces 

odnowy liturgii o charakterze oddolnym. Początki ruchu sięgają połowy XIX wieku, finał
zaś swój znajduje on w ogłoszeniu konstytucji Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum 
Concilium. Dziełem, które pod wpływem ruchu się dokonało, jest oczyszczenie liturgii  
z rytu neogallikańskiego i prawno-obrzędowego traktowania jej na rzecz pogłębienia – na 
drodze formacji – życia chrześcijańskiego, orientowanego coraz bardziej na pełne, czyn-
ne i świadome uczestnictwo w liturgii. Por. M. Konieczny, Ruch liturgiczny, w: Encyklo-
pedia katolicka, t. 17, kol. 523. 
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W początkowej fazie tego ruchu, tj. jeszcze w inicjalnych przedsię-
wzięciach Prospera Guérangera podejmowanych w Solesmes, dokonano 
odkrycia liturgii jako źródła chrześcijańskiej formacji i zaczęto kłaść na-
cisk na związek liturgii z wiarą, na jej teologiczne rozumienie, przeciwsta-
wiono się zaś tendencjom skoncentrowanym na ceremonialności Kościoła 
oraz na jurydyczno-rubrycystycznej koncepcji liturgii. Wskazano w tej fa-
zie również na źródła odnowy, tj. na historię Kościoła, patrologię oraz stu-
dium Biblii i ksiąg liturgicznych Kościoła zachodniego oraz wschodniego. 
W celebracjach liturgicznych – sprawowanych zgodnie z modelem rzym-
skim – zaczęto dostrzegać urzeczywistnianie się zbawczego planu Boga,  
a także środek prowadzący do uświęcenia i duchowego wzrostu wiernych130.  
Na kolejnym etapie rozkwitu ruchu liturgicznego, wcielającym – za sprawą 
Lamberta Beauduina, inspiratora klasycznej fazy rozwoju ruchu131 – jego 
idee w duszpasterstwo, propozycje odnowy miały prowadzić przez bada-
nia naukowe nad liturgią katolicką i przez oparcie życia duchowego na 
niej, z dowartościowaniem celebracji liturgicznych oraz czynnym w nich 
uczestnictwem wiernych132. Taki duszpasterski akcent ruchu liturgicznego 
znalazł swój wyraz również na terenie Austrii za sprawą Piusa Parscha133. 
Za sprawą natomiast Odo Casela, najbardziej zasłużonego animatora ruchu 
liturgicznego w krajach niemieckojęzycznych134, rozwinięta została zupeł-

130 Por. S. Koperek, Guéranger Prosper OSB, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red.  
J. Walkusz i in., Lublin 1993, kol. 378; M. Konieczny, Ruch..., kol. 523.

131 Za dokument dający początek właściwie pojętemu, klasycznemu ruchowi litur-
gicznemu uchodzi motu proprio Piusa X Tra le sollecitudini (22 XI 1903), dokument sta-
nowiący prawdziwy impuls do ożywienia udziału wiernych w liturgii – szczególnie przez 
Komunię św. Por. B. Neunheuser, Die klasische Liturgische Bewegung (1909–1963) und 
die nachkonziliare Liturgiereform. Verleich und Versuch einer Würdigung, w: Mélanges 
liturgiques offerts au R.P. Dom Bernard Botte OSB de l‘Abbaye du Mont-César á l‘oc-
casion du cinquantième anniversaire de son Ordination sacerdotale (4 juin 1972), red.  
B. Botte, Louvain 1972, s. 401–416; B. Nadolski, Liturgika, t. 1, s. 57; S. Cichy, Ruch 
liturgiczny jako „Przejście Ducha Świętego w Kościele”, „Seminare” 21 (2005), s. 175. 

132 Por. R. Kiełczewski, S. Nagy, Beauduin Lambert OSB, w: Encyklopedia katolicka, 
t. 2, kol. 165, 166; M. Konieczny, Ruch..., kol. 523.

133 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. 1, s. 58; S. Cichy, Ruch liturgiczny..., s. 177.
134 Kiedy ruch liturgiczny zaczął się rozprzestrzeniać poza macierzysty ośrodek  

w Solesmes, ogarnął swym zasięgiem najpierw sąsiednie kraje, znacząc z całą wyrazisto-
ścią dwa kierunki rozwoju na terenie Niemiec, tj. z jednej strony kierunek typowo nauko-
wy, z drugiej zaś popularyzatorski. Centrum szczególnie aktywnym na tych polach stało 
się opactwo benedyktyńskie w Maria Laach, którego przedstawicielami na polu rozwoju 
ruchu liturgicznego byli m.in. – oprócz wspomnianego Odo Casela: Ildefons Herwegen, 
Anton Baumstark, Leo Mohlberg. Por. B. Nadolski, Liturgika, t. 1, s. 57; S. Cichy, Ruch 
liturgiczny..., s. 176, 177.
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nie nowa teologia liturgii, którą on sam określił mianem Mysterienlehre 
(nauka o misteriach), a przez to w nowym świetle umieścił relacje, jakie 
zachodzą między liturgią i teologią. Największą wartość liturgii stanowi 
uobecnienie samego Chrystusa i Jego dzieła zbawczego, szczególną nato-
miast charakterystyką teologii jest to, że dotyka ona (ogląda) misterium 
Boga w świetle liturgii. W obliczu wkładu Casela w rozwój myśli o liturgii 
jako locus theologicus, nie da się liturgii pojmować i definiować tak, jak
to się czyniło do jego czasów135. Do wybitnych myślicieli ruchu liturgicz-
nego należał także Romano Guardini, wielki filozof i badacz duchowości
oraz kultury. Postawił on z odwagą tzw. kwestię liturgiczną (liturgische 
Frage), co oznacza, że podjął się swymi badaniami próby wypracowania 
odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób doprowadzić do zapewnienia cen-
tralnej roli liturgii i jej pośrednictwa w życiu współczesnych mu ludzi,  
w harmonii z ich pragnieniem bezpośredniego, osobistego kontaktu z Bo-
giem. Drogą, jaka się jemu samemu wydawała słuszna w tym względzie, 
była kwestia odpowiedniej formacji uczestników liturgii, wspomagającej 
ich w „budzeniu Kościoła w ich duszach”, to znaczy rozbudowywaniu 
Kościoła poprzez coraz pełniejsze włączanie wiernych w misterium Chry-
stusa136.

Niebagatelną rolę w uzmysławianiu teologicznego wymiaru litur-
gii oraz w zbliżeniu liturgii do teologii – i odwrotnie – odegrały m.in. 
następujące czasopisma liturgiczne: „Les Questiones Liturgiques et Pa-
roissiales” (1910–), „Rivista Liturgica” (1914/15–), „Jahrbuch für Litur-
giewissenschaft” (1921–) oraz „Bibel und Liturgie” (1926/27–), jakim  
w ramach umacniającego się ruchu liturgicznego dano początek i jakie 
spełniają znakomicie swoją niezastąpioną funkcję do dziś. Powołano też 
do istnienia liturgiczne instytuty: Anselmianum (1933), Centre National 
de Pastorale Liturgique w Paryżu (1943), Liturgisches Institut w Salzburgu 
(1946), Deutsches Liturgisches Institut w Trewirze (1947), Centre de Do-
cumentation Liturgique w Mont Cesar (1948), Junta Nacional de Aposto-
lado Litúrgico w Madrycie (1956). Wyjątkową rolę w krzewieniu idei na 
temat liturgii jako locus theologicus spełniły międzynarodowe kongresy  

135 Największą zasługą Casela pozostanie z pewnością przywrócenie w świadomości 
chrześcijan prawdy o centralnym znaczeniu Paschy Chrystusa w roku liturgicznym, jak 
też o uświęcającym charakterze (nurcie) chrześcijańskiej liturgii, wynikającym z historii 
zbawienia, a konkretnie z misterium paschalnego Chrystusa. Obszerniej na temat ważno-
ści dorobku Odo Casela por. B. Migut, Teologia liturgiczna..., s. 54–58.

136 Por. R. Guardini, Das Erwachen der Kirche in der Seele, „Hochland” 19,2 (1922), 
s. 257–267; B. Migut, Teologia liturgiczna..., s. 58, 59.
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liturgiczne, zorganizowane w latach 50. XX wieku m.in. w: Maria Laach 
(1951), Mont Saint-Odilen (1952), Lugano (1953), Leuven (1954), Asyżu 
(1956), Monserrat (1958) czy Monachium (1960)137.

Bez zasygnalizowanego powyżej ruchu liturgicznego, który można by 
nazwać urzeczywistniającym się na przełomie XIX i XX wieku „przedpo-
lem” Soboru Watykańskiego II, nie byłoby możliwe adekwatne i dojrzałe 
uświadomienie sobie wartości liturgii jako locus theologicus. To dzięki 
temu ruchowi liturgia została odkryta jako ontologiczny warunek teolo-
gii, ale też jako teologia w ścisłym znaczeniu tego pojęcia (duże zasługi 
położył w tym względzie Odo Casel). Ten ostatni fakt znajduje swoje po-
twierdzenie w soborowym nauczaniu Kościoła, wyrażonym szczególnie  
w pierwszej, „teologicznej” części konstytucji Sacrosanctum Concilium, 
ale też w innych jego dokumentach. Jak Sobór Trydencki powrócił do Bi-
blii, by ugruntować teologię ofiary, tak Sobór Watykański II zapożyczył
język biblijny, by w początkowej fazie Sacrosanctum Concilium wypo-
wiedzieć się na temat liturgii jako historii zbawczej w akcie stawania się 
(por. KL 5–6), czyli na temat teologii w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Taki był punkt wyjścia do wypracowania podstawowych zasad dla refor-
my liturgicznej i odnowy teologicznej, w świetle których mówi się w oma-
wianej konstytucji soborowej o liturgii, jako o:
• dziele Trójcy Świętej (por. tamże);
• urzeczywistnianiu obecności Chrystusa (por. KL 7);
• epifanii Kościoła (por. KL 9);
• miejscu i narzędziu czynnego udziału w misterium Chrystusa (por. np. 

KL 10, 14);
• uprzywilejowanym miejscu komunikowania się Boga ze swoim ludem 

(por. KL 24, 33; por. też wiele artykułów KO);
• miejscu, z którego lud nawiązuje dialog z Bogiem za pomocą zróżni-

cowanych sposobów komunikowania się z Nim (por. KL 30);
• pedagogii eklezjalnej (por. KL 33);
• sercu życia Kościoła i wszystkich chrześcijan (por. np. KL 9, 10)138.

Jedną z podstawowych spraw, na jakie zwraca uwagę Sobór Watykań-
ski II w swoim nauczaniu, jest nieustanna potrzeba pogłębiania więzi mię-
dzy teologią i liturgią. Stąd tam, gdzie w seminariach i domach zakonnych 
odbywa się studium teologii, 

naukę świętej liturgii należy zaliczyć do przedmiotów koniecznych i ważniej-
szych, na wydziałach zaś teologicznych do przedmiotów zasadniczych, oraz 

137 Por. M. Konieczny, Ruch..., kol. 524; S. Cichy, Ruch liturgiczny..., s. 177–181.
138 Zob. M. Sodi, Metodo teologico e „lex orandi”..., s. 206.
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wykładać ją z uwzględnieniem zarówno aspektu teologicznego i historyczne-
go, jak i duchowego, duszpasterskiego oraz prawnego. Ponadto wykładow-
cy innych przedmiotów, zwłaszcza teologii dogmatycznej, Pisma Świętego, 
teologii życia wewnętrznego i pastoralnej, powinni, stosownie do wewnętrz-
nych wymogów własnego przedmiotu, tak przedstawiać misterium Chrystu-
sa i dzieje zbawienia, aby dzięki temu związek tych przedmiotów z liturgią  
i jednolitość formacji kapłańskiej były wyraźnie dostrzegalne (KL 16). Przed-
mioty teologiczne niech tak będą wykładane w świetle wiary, [...] aby alumni 
w należyty sposób czerpali naukę katolicką z Boskiego Objawienia, głęboko 
w nią wnikali i czynili pokarmem własnego życia duchowego [...]. Ze szcze-
gólnym staraniem należy przysposabiać do studiowania Pisma Świętego, 
które powinno być jakby duszą całej teologii. [...] Teologię dogmatyczną na-
leży tak rozplanować, aby najpierw przedstawić tematy biblijne [...] historię 
dogmatu, jak też jej odniesienie do ogólnej historii Kościoła [...]. Następnie 
[...] alumni [...] powinni [...] zyskać taką wiedzę, która pozwoliłaby im uznać 
te tajemnice za zawsze obecne i działające w czynnościach liturgicznych  
i całym życiu Kościoła. [...] Również pozostałe przedmioty teologiczne niech 
nabiorą świeżości dzięki żywszemu powiązaniu z misterium Chrystusa i hi-
storią zbawienia. Szczególnie należy zatroszczyć się o wzmocnienie teologii 
moralnej [...]. Podobnie podczas wykładania prawa kanonicznego i przeka-
zywania historii Kościoła trzeba się odnosić do tajemnicy Kościoła zgodnie 
z konstytucją dogmatyczną o Kościele [...]. Liturgii świętej, która winna być 
uważana za pierwsze i niezbędne źródło prawdziwie chrześcijańskiego ducha, 
należy uczyć w myśl art. 15 i 16 konstytucji o liturgii świętej (DFK 16)139.
Z powyższych treści wynika, że zwornikiem zespalającym teologię  

z liturgią jest misterium Chrystusa i cała historia zbawienia – dzięki li-
turgii upamiętniane-urzeczywistniane, tj. czyniące Go, jak też doprowa-
dzone w Nim do pełni dzieło zbawcze, prawdziwie obecnym w danym 
zgromadzeniu liturgicznym, dzięki zaś teologii studiowane i pogłębiane  
z punktu widzenia poszczególnych jej specjalności w perspektywie chrze-
ścijańskiej duchowości w pełnym tego słowa znaczeniu140. Symbioza li-
turgii z teologią posiada więc swe konsekwentne odbicie w życiu, bo to 

139 Cały ten wykład soborowy pragnie przyczynić się do tego, aby „formacja teo-
logiczna [pomagała] w ukształtowaniu własnej wizji prawd objawionych przez Boga  
w Jezusie Chrystusie i doświadczenia wiary Kościoła, wizji pełnej i scalonej. Stąd wy-
pływa podwójny wymóg, by poznać »wszystkie«, prawdy chrześcijańskie [...] i by je po-
znać w sposób organiczny. Należy zatem [pomagać] w dokonaniu syntezy, ogarniającej 
wkład różnych dyscyplin teologicznych, których specyfika nabiera autentycznej wartości
jedynie w ich głębokim wzajemnym powiązaniu” (Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja 
Pastores dabo vobis, 25 III 1992, nr 54). 

140 Por. S. Marsili, Teologia..., s. 2014.
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dla życia Kościoła w wierze – rodzącego się i podtrzymywanego w liturgii 
– „przeznaczone są owoce teologicznych poszukiwań i refleksji”141, sama 
zaś teologia, wraz ze swą naturą i dynamiką, „może dojrzewać i rozwijać 
się jedynie poprzez szczere i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu Ko-
ścioła i przez »przynależność« do niego jako do »wspólnoty wiary«”142.  
Liturgia sprawowana we wspólnocie wierzących stanowi natomiast szczyt 
i źródło całego życia i podejmowanych w nim oraz wcielanych w czyn 
działań Kościoła (por. KL 10). Nie ulega więc wątpliwości, że teolo-
gia winna swym strumieniem wypływać ze źródła Kościoła, jakim jest 
sprawowana przez niego liturgia (teologia z liturgii, ontologicznie obec-
na w liturgii-źródle), jak też że powinna służyć życiu Kościoła, którego 
liturgia jest szczytową formą143 przez fakt utożsamiania się hic et nunc 
z wydarzeniem zbawczym, poddawanym lekturze teologicznej w swych 
zróżnicowanych elementach i sposobach wyrazu144. Stąd, podczas gdy 
refleksja nad wydarzeniem zbawczym objawionym i przepowiadanym
modeluje swą treść w perspektywie teologii biblijnej,  ta sama refleksja
nad wydarzeniem zbawczym aktualizowanym sakramentalnie modeluje 
swą treść w perspektywie teologii liturgicznej. Historia zbawcza bowiem 
jest przez Chrystusa wciąż objawiana, ale też zarazem urzeczywistniana  
w Kościele (por. KL 6, 7), który celebracje liturgiczne sprawuje nie jako 
coś statycznego i zamkniętego w sobie, ale jako locus, w którym objawio-
ne Słowo przybiera postać osobową Syna Bożego. Ten fakt stoi u podstaw 
mówienia o Bogu pod wpływem inspiracji pochodzącej od Niego samego 
– obecnego i działającego w liturgii. W takim kontekście mówienie to nie 
jest czystą spekulacją, ale przybiera postać professio i confessio fidei, z ak-
centami wynikającymi z konkretnego rodzaju celebracji liturgicznej145. 

W posoborowym okresie poszukiwania argumentów za liturgią ro-
zumianą i przeżywaną jako locus theologicus sięga się często po teksty 
euchologijne, jako szczególny, osobliwy sposób mówienia z Bogiem  
o Bogu, a także przedstawiania Mu spraw Jego ludu, a więc jako auten-
tyczną teologię. Niemniej pamiętać trzeba też o tym, że cała liturgia jest 
uprzywilejowanym „miejscem teologicznym”, w którym tekst stanowi  
jeden z elementów aktu liturgicznego, niemniej tworzy kultyczną całość  
z gestami, symbolami, postawami czy melodiami – podkreślającymi i pre-

141 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 6 VIII 1993, nr 109.
142 Tamże.
143 Por. B. Migut, Teologia liturgiczna..., s. 66.
144 Por. M. Sodi, Metodo teologico e „lex orandi”..., s. 202. 
145 Por. tamże, s. 211, 212.
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cyzującymi teologiczne znaczenie owego aktu. Każdy więc z elementów 
działania kultycznego może stanowić punkt wyjścia dla refleksji teolo-
giczno-liturgicznej, czyli spekulatywno-życiowej (nigdy zaś tylko speku-
latywnej) nad tym, co wydarza się w nieustannym hodie Kościoła (opus 
salutis) podczas celebracji liturgicznej i ogarnia wszystkich otwierających 
się na to zbawcze wydarzenie, a przez to stających się uczestnikami mi-
sterium zbawienia, które w pełni zrealizował Jezus w krzyżu i zmartwych-
wstaniu, a które się urzeczywistnia teraz (nunc), tj. za każdym razem, gdy 
wspólnota wierzących sprawuje Pamiątkę Pana146.

146 Por. tamże, s. 208.
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Podsumowanie

Do przestudiowania genezy adagium lex orandi – lex credendi po-
służyła w pierwszym rozdziale książki metoda historyczno-genetyczna.  
W oparciu o nią został w tej partii materiału prześledzony długi proces ge-
netyczny interesującej nas maksymy. Celem było uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie, w jakich okolicznościach ona powstała, jaki był jej początek,  
a więc co spowodowało, że w historii zaistniała, i jakie były jej koleje losu 
aż po czasy nam współczesne. W poszukiwaniu wspomnianej genezy cho-
dziło więc – można powiedzieć – o rodowód adagium lex orandi – lex cre-
dendi, o zapoznanie się z tym zespołem warunków, jakie miały wpływ na 
jego powstanie, a także uwarunkowań, jakie zdeterminowały dalszy jego 
rozwój w poszczególnych okresach historycznych Kościoła, który sprawu-
je liturgię (modli się), żyjąc wiarą, wyznając ją i interpretując, strzegąc jej 
depozytu, a także szerząc ją w świecie – zgodnie z zaleceniem Jezusa, by 
Jego uczniami czynić poszczególne generacje ludzkości (por. Mt 28,19). 

To retrospektywne spojrzenie miało sens, albowiem interesującym nas 
adagium posługujemy się wciąż chętnie w opracowaniach liturgiczno-
-teologicznych. Odnajdujemy w nim charakterystyczny i niepowtarzalny 
ładunek treściowy. W związku z tym właśnie zainteresowaliśmy się w po-
wyższym rozdziale monografii również jedyną w swoim rodzaju wymową 
adagium, głęboko zakorzenioną w życiu Kościoła i ewolucyjnie obecną  
w jego dziejach oraz dokumentach o charakterze doktrynalnym. 

Idea udokumentowania związku modlitwy Kościoła z wiarą naro-
dziła się wtedy, gdy zaistniała tego historyczna potrzeba, a mianowicie  
w sytuacji szerzenia najpierw przez pelagian, następnie zaś – szczególnie 
– przez semipelagian błędnych opinii na temat nauki Kościoła o potrze-
bie łaski do aktu wiary (initium fidei) i pełnienia dobrych czynów, jak też 
na temat wolnej woli człowieka, którą rzekomo – w myśl wspomnianych 
opinii – miałby osłabiać lub wręcz przekreślać impuls Bożej łaski. Wyka-
zując niesłuszność poglądów zaszczepianych przez semipelagian w śro-
dowisku chrześcijan początków V wieku, Prosper z Akwitanii zastosował 
w opracowanej przez siebie antologii (oficjalnie przypisywanej papieżowi 
Celestynowi I) argumentację zbudowaną na praktyce liturgicznej Kościoła 
(rozwiniętej przed nim przez Wincentego z Lerynu i – szczególnie – przez 
św. Augustyna), wcielającej w czyn zalecenie biblijne (por. 1 Tm 2,1-6), 
które on zinterpretował jako normę (lex), a więc zobowiązujące Kościół 
zadanie modlenia się za wszystkich ludzi – również za niewierzących,  
a nawet nieprzyjaciół krzyża Chrystusa, w celu uzyskania dla nich od 
Boga łaski nawrócenia i wiary. Nakaz ten (lex supplicandi) przyjęty przez  
Kościół z respektem i posłuszeństwem oraz wcielany w czyn powszech-
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nie, to znaczy przez cały lud Boży gromadzący się w każdym miejscu 
na sprawowanie liturgii, zaczął od tamtej pory funkcjonować jako wyraz 
jego wiary (lex credendi). Fakt ten przekładać się zaczął na powiedzenie 
odzwierciedlające świadomość wiernych Kościoła, że mianowicie wierzy 
się tak, jak się modli (por. KKK 1124). Norma ta zaczęła obejmować nie 
tylko świadomość członków Kościoła, ale też przekuwana była na prak-
tykę jego życia. Zaczęto bowiem przy ogłaszaniu niektórych prawd wiary 
(dogmatów) odwoływać się do praktyki liturgicznej Kościoła, która zda-
niem papieża Sykstusa V stanowi świadectwo jego autentycznej wiary 
(por. konstytucję Immensa aeterni). Tak czynili faktycznie papieże, gdy 
ogłaszali na przykład dogmaty o niepokalanym poczęciu (Pius IX) czy  
o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (Pius XII) – przywoływa-
li Prosperiańską, utrwaloną w praktyce liturgicznej Kościoła maksymę, 
wskazującą na fakt, że sposób modlitwy służy wyrażaniu i umacnianiu 
wiary (legem credendi lex statuat supplicandi). 

Gdy u progu XX wieku zaczęły dawać o sobie znać tendencje mo-
dernizmu, dążącego do spłycenia rangi liturgii przez zaniżanie jej do po-
ziomu ludowej pobożności o pobudkach psychologiczno-uczuciowych, 
wyzutych z racjonalności, Pius XII – w reakcji na zjawisko i w ochronie 
chrześcijan przed błędami – doprowadził do odkrycia drugiego wektora 
maksymy wskazując na fakt, że w rozpoznawaniu i określaniu stosunku, 
jaki zachodzi między liturgią a wiarą, słuszne jest powiedzenie, iż lex cre-
dendi legem statuat supplicandi (por. encyklikę Mediator Dei). Od tam-
tej pory świadomi jesteśmy też tego, że modlimy się tak, jak wierzymy.  
W praktyce mamy więc do czynienia z adagium o podwójnym zabarwie-
niu, posługujemy się nim w podwójnej wersji: Prospera (legem credendi 
lex statuat supplicandi) i Piusa XII (lex credendi legem statuat supplican-
di). Obie te wersje odnajdujemy w dokumentach papieża Jana Pawła II, 
obie też są obecne w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Na tej podstawie 
mówimy dziś o specyficznej interdependencji lex orandi oraz lex credendi, 
o dogłębnym związku obu rzeczywistości objętych wymienionymi nor-
mami – liturgii i wiary, przy zachowaniu świadomości o prymacie czyn-
ności liturgicznych, a to dlatego, że właśnie w liturgii (z Eucharystią na 
czele) tajemnice wiary są przeżywane – głęboko doświadczane – jako 
zbawcze wydarzenia, a nie tylko poznawane umysłem. Nieodzowna jest 
zatem świadomość, że intellectus fidei Kościoła pozostaje w pierwotnym 
związku z liturgią, w konsekwencji czego również refleksja teologiczna
nie może nigdy abstrahować od porządku sakramentalnego, jaki ustanowił 
sam Chrystus (por. SC 34). Liturgia musi więc być w środowisku teolo-
gów rozumiana, traktowana i przeżywana jako uprzywilejowany oraz ni-
czym niezastępowalny locus theologicus.





Rozdział drugi

Analiza historyczno-krytyczna i lingwistyczna  
modlitw nad darami Adwentu

Modlitwa nad darami (oratio super oblata) przynależy do obrzędów 
przygotowania darów we Mszy św. i – podobnie jak pozostałe modlitwy 
prezydencjalne (kolekta w obrzędach wstępnych oraz modlitwa po Komu-
nii w obrzędach komunijnych)1 – spełnia funkcję konkludującą te obrzędy, 
które z kolei mają swe naturalne zakotwiczenie w Ostatniej Wieczerzy2. 
Faktycznie, tym, który obrzędowi posługującemu się darami chleba i wina 
dał początek, był sam Jezus. On to właśnie dla urzeczywistnienia swo-
jej obecności wśród ludzi wszech czasów ustanowił trwałą pamiątkę swej 
paschalnej ofiary, jaką sam z woli Ojca (por. Mt 26,42; Łk 22,42) złożył 
w Wielki Piątek na krzyżu. Gdy nadeszła godzina, w której Syn Czło-
wieczy miał być „wydany w ręce grzeszników” (Mt 26,45), zebrał gro-
no swych Dwunastu Apostołów w Wieczerniku i tam, podczas spożytej  
z nimi wieczerzy, przekazał im swoje Ciało pod postacią przaśnego chleba 
oraz swoją Krew pod postacią wina. Wieczerza ta odbyła się w przeddzień 
męki Pana na krzyżu (por. Łk 22,15) i miała przebieg odzwierciedlający 
rytuał Paschy żydowskiej, jaki w czasach Jezusa obowiązywał członków 
narodu wybranego. Świadectwo o tym dają św. Paweł i autorzy Ewangelii 
synoptycznych, którzy zgodnie relacjonują, że Pan Jezus w trakcie wie-

1 Cechą, która charakteryzuje wszystkie modlitwy prezydencjalne, jest to, że „wypo-
wiada je kapłan, ale wierni w nich uczestniczą przez zachowywane wspólnie milczenie, 
przez wypowiadaną aklamację »Amen«, a także przez jednolitą postawę. Kapłan zachęca 
do modlitwy wezwaniem »módlmy się«. Ta zachęta to nie zwykła forma grzecznościowa, 
ale uroczyste orzeczenie faktu, że modlitwa, do której jesteśmy zachęcani, jest aktem 
całego zgromadzenia, niezależnie od faktu, że tylko kapłan wypowiada jej tekst na głos  
i kieruje ją do Boga w imieniu wszystkich. Owa cisza, która następuje po zachęcie »mó-
dlmy się«, nie jest pustką, lecz chwilą przeznaczoną na słuchanie sercem, na kontempla-
cję, a więc chwilą wewnętrznego udziału – przez wypowiedzenie intencji osobistych, 
zarówno przez kapłana, który przewodniczy zgromadzeniu liturgicznemu, jak i przez 
poszczególnych uczestników takiego zgromadzenia” (M. Augé, Tekst euchologijny,  
w: Liturgia w podstawowych formach wyrazu („Kościół w trzecim tysiącleciu” 9), red.  
A. Żądło, Katowice 2011, s. 145).

2 Por. K. Matwiejuk, Liturgiczna celebracja zbawczych ingerencji Boga, Ząbki 2012, 
s. 188. 
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czerzy, jaką spożył z uczniami „tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 
i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was wydane. 
Czyńcie to na moją pamiątkę!” (1 Kor 11,23-24; por. Mk 14,22; Mt 26,26; 
Łk 22,19). Gdy zaś wieczerza ta dobiegła końca, „wziął kielich [wypeł-
niony winem i przekazując go im do spożycia powiedział]: Ten kielich 
jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić bę-
dziecie, na moją pamiątkę!” (1 Kor 11,25; por. Łk 22,20; zob. także Mk 
14,23; Mt 26,27). Ów podwójny gest wzięcia do rąk najpierw chleba (na 
początku paschalnej uczty), potem zaś kielicha napełnionego winem (pod 
koniec uczty)3, stał się podstawą obrzędu, który w Mszale rzymskim Piu-
sa V (1570) nazywany był offertorium (ofiarowanie), natomiast w Mszale
rzymskim Pawła VI (1970) nosi tytuł praeparatio donorum (przygotowa-
nie darów). 

Jezus nie tylko wziął chleb i wino w kielichu, nie tylko dał je przemie-
nione uczniom w czasie Ostatniej Wieczerzy, ale polecił im, by ustano-
wiona przez Niego w Wieczerniku pamiątka była uobecniana w Kościele. 
Ten testament Jezusa spełnia się do dziś „ilekroć kapłan reprezentujący 
Chrystusa Pana czyni to samo, co sam Pan uczynił i co polecił uczniom 
czynić na swoją pamiątkę” (OWMR 72; por. KL 47; EM 3). Ów testament 
urzeczywistnia się w Kościele i przez Kościół, który celebrację liturgii 
eucharystycznej ułożył tak, by zachowany był związek ze słowami i czyn-
nościami Chrystusa. Stąd 

podczas przygotowania darów przynosi się do ołtarza chleb i wino  
z wodą, czyli te elementy, które Chrystus wziął w swoje ręce. W czasie Mo-
dlitwy eucharystycznej składa się Bogu dziękczynienie za całe dzieło zba-
wienia, a złożone dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Przez łamanie 
Chleba i Komunię świętą wierni, choć liczni, z jednego Chleba przyjmują 
Ciało Pańskie i z jednego kielicha piją Krew Pańską, podobnie jak Apostoło-
wie przyjęli je z rąk samego Chrystusa (OWMR 72).
Gdy więc na początku liturgii eucharystycznej dary chleba i wina zo-

staną złożone na ołtarzu i gdy zakończą się związane z tym obrzędy, ka-
płan „wzywa wiernych, aby się modlili razem z nim. Następnie modlitwą 
nad darami kończy przygotowanie darów i przygotowuje zgromadzenie do 
modlitwy eucharystycznej” (OWMR 77). Modlitwa zwana super oblata 
podkreśla fakt, że złożone dary służą sprawowaniu misterium Ofiary, jaka
się dokonuje w Jezusie Chrystusie. Dary przez wiernych przygotowane  
i złożone otwierają to, co będzie się działo w liturgii Eucharystii. Modlitwa  

3 Był to najprawdopodobniej trzeci z kolei kielich, zwany „kielichem błogosławień-
stwa” (por. 1 Kor 10,16).
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zamykająca obrzęd przygotowania darów wskazuje na jego duchowy sens 
i ma walor pieczęci położnej na tym, co do tej pory zostało uczynione, 
by ofiara mogła się spełnić4. Jest podsumowaniem obrzędów przygotowa-
nia darów, a zarazem pomostem do modlitwy eucharystycznej, która zaraz 
się rozpocznie5. Spełnia funkcję jakby zawiasu, który sprzyja łagodnemu 
przejściu z jednego obrzędu celebracji liturgicznej do drugiego6.

Wiadomą jest rzeczą, że w czasach apostolskich, a także we wczesnym 
okresie poapostolskim Eucharystia sprawowana była w połączeniu z aga-
pami. Czymś oczywistym i naturalnym, a nawet obligatoryjnym dla wy-
znawców Chrystusa było przynoszenie ze sobą na te agapy darów7, które 
w części przeznaczane były na Eucharystię (chleb i wino), w części zaś 
służyły potrzebującym. Trudno powiedzieć, czy to przeznaczanie darów 
na Eucharystię odbywało się wtedy w formie jakiegoś specjalnego obrzę-
du z procesją i modlitwą nad darami8, jako że chleb i wino znajdowały 
się na stole już od samego początku uczty, która pierwotnie wyprzedzała 
samą celebrację eucharystyczną9. Kanoniczne pisma apostolskie nic na ten 
temat nie mówią i „próżno by szukać w [nich] jakiegokolwiek ordo cele-
bracji liturgicznej”10. Już jednak w połowie II wieku św. Justyn poświad-
cza krótko, ale konkretnie, że po modlitwie (powszechnej po chrzcie) 
przynoszono do ołtarza chleb i wino z wodą, po czym przełożony wielbił 

4 Joseph Gelineau i Eugenio Costa stwierdzają nawet, że modlitwa nad darami za-
myka część wstępną Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej przez Kościół, bowiem złożone 
dary rozumiane być powinny jako symbol naszego uczestnictwa w misterium Chrystu-
sa, które się zrealizuje podczas dalszej części Mszy św. Stąd modlitwa nad darami nie 
jest ani modlitwą ofiarniczą, ani też epiklezą, lecz modlitwą wznoszoną przez kapłana 
w perspektywie Eucharystii. Zob. La celebrazione dell’Eucaristia, w: Nelle vostre assem-
blee. Teologia pastorale delle celebrazioni liturgiche, t. 2, red. L. Della Torre, D. Sartore,  
F. Sottocornola, Brescia 19843, s. 188. 

5 Por. M. Kunzler, Liturgia Kościoła („Podręczniki teologii katolickiej” 10), tłum. 
polskie i oprac. L. Balter, Poznań 1999, s. 359; J. Janicki, Obrzędy liturgii Mszy świętej, 
w: Msza święta („Mysterium Christi” 3), red. W. Świerzawski, Kraków 1992, s. 251; 
hasło „Modlitwa nad darami”, w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006,  
s. 952.

6 Por. M. Augé, Tekst..., s. 140.
7 Na obligatoryjny charakter przynoszenia ze sobą darów na liturgię wskazuje Cy-

prian z Kartaginy, który pewnego razu postawił zarzut jednej z zamożnych kobiet, że 
nie przyniósłszy daru na celebrację, pragnęła przyjąć Komunię – chleb konsekrowany  
z darów, jakie przynieśli ubodzy na liturgię. Zob. De opere et eleemosynis 15: PL 4, 
612–613.

8 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, Poznań 1992, s. 167. 
9 Por. J. Janicki, Obrzędy liturgii Mszy..., s. 244.

10 J. Corbon, Liturgia – źródło wody życia, Poznań 2005, s. 128, przyp. 99.
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Ojca przez imię Syna i Ducha Świętego oraz odmawiał długą modlitwę 
dziękczynną11. Tak samo było każdego dnia Pańskiego – po liturgii słowa, 
modlitwie wiernych i znaku pokoju, chrześcijanie przynosili (być może  
w formie jakiejś procesji, ale dokładnie nie jest to powiedziane) dary do oł-
tarza, a kapłan przechodził do odmawiania modlitwy uwielbienia i dzięk-
czynienia, formułując ją spontanicznie (na ile mógł)12. Przez pewien czas 
nie było więc w strukturze obrzędu składania darów na Eucharystię specjal-
nej modlitwy nad tymi darami, typu naszej oratio super oblata13. Jeszcze  
św. Augustyn (354–430), który wyraźnie mówi o czynności składania da-
rów w Afryce, nie wspomina o modlitwie, która by takiej czynności towa-
rzyszyła, lecz wzmiankuje modlitwę eucharystyczną (prex mystica), która 
następowała po złożeniu w milczeniu darów na ołtarzu przez kapłana14. 

Niemniej w początkowej fazie wieków średnich, gdy składanie darów 
podtrzymywane było wciąż w prostej formie (kapłan lokował na ołta-
rzu odebrane od wiernych dary chleba i wina)15, zaczęto nad tymi darami  

11 Zob. Apologia I, 65: „Gdy już udzielimy kąpieli [...] modlimy się gorąco za siebie 
samych, za nowo oświeconego oraz za wszystkich, gdziekolwiek się znajdują [...]. Po 
ukończeniu modlitw dajemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei przynoszą prze-
łożonemu braci chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. Przełożony bierze, 
je, wielbi Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz odmawia długą 
modlitwę dziękczynną za dary [...]. Modlitwy oraz dziękczynienie przełożonego kończy 
cały lud radosnym okrzykiem »amen«” (cyt. za M. Michalski, Antologia literatury patry-
stycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 96, 97).

12 O tym, że kapłan spontanicznie wielbił Ojca i wypowiadał modlitwę dziękczynną, 
zaświadcza św. Justyn, który w swej Apologii I (67) potwierdza, iż „w dniu [...] zwa-
nym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno  
z miast, jak ze wsi. Czyta się wtedy pamiętniki apostolskie lub pisma prorockie, [...] 
przełożony żywym słowem upomina i zachęca do naśladowania tych wzniosłych nauk. 
Następnie [...] modlimy się, po modlitwie zaś [...] przynosi się chleb oraz wino z wodą, 
nad którymi przełożony odprawia modły i dziękczynienie, ile może...” (cyt. za M. Mi-
chalski, Antologia literatury..., s. 97). 

13 Por. A. Nocent, Storia della celebrazione dell’Eucaristia, w: Anàmnesis. Introdu-
zione storico-teologica alla liturgia, t. 3/2: La liturgia eucaristica: teologia e storia della 
celebrazione, red. S. Marsili, Casale Monferrato 1983, s. 225; hasło „Modlitwa nad...,  
s. 952. 

14 Por. W. Roetzer, Des heiligen Augustinus Schriften als liturgie-geschichtliche 
Quelle. Eine liturgie-geschichtliche Studie, München 1930; A. Nocent, Storia della cele-
brazione..., s. 226.

15 Josef Andreas Jungmann interpretuje ową prostotę obrzędu składania darów jako 
wyraz pragnienia chrześcijan, by odseparować się od obrzędowości stosowanej w reli-
giach pogańskich i w judaizmie. Pragnieniem chrześcijan było też podkreślanie charak-
teru duchowego sprawowanego przez nich kultu. Zob. Missarum sollemnia, t. 2, wyd. 
francuskie, Paris 1952, s. 272.
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odmawiać modlitwę (commendatio oblationum)16, nadając jej rangę za-
kończenia tego prostego obrzędu17. Liturgia Eucharystii zaczęła w tym 
właśnie czasie nabierać – pod wpływem kultury łacińskiej – cech typowo 
rzymskich, a nawet osiągnęła szczyt swego rozwoju. Wtedy zaczęły się 
utrwalać formuły modlitw wypowiadanych publicznie przez kapłana prze-
wodniczącego zgromadzeniu – z Kanonem rzymskim na czele18. W tym 
też czasie zaczął się organizować system śpiewów mszalnych, wykonywa-
nych przez scholę nie tylko między czytaniami, ale też podczas procesji, 
jakie zaczęto organizować na wejście, na przygotowanie darów i na Ko-
munię. Każda z tych procesji kończyła się modlitwą przewodniczącego. 

Stopniowo więc następował proces przekształcania się zwykłego skła-
dania darów w strukturalnie zorganizowany obrzęd. Proces ten przybierał  

16 Dowód na zaistnienie w omawianym okresie w liturgii rzymskiej modlitwy nad da-
rami jako commendatio oblationum można wyciągnąć z treści listu, jaki papież Innocenty I  
wysłał w 416 roku do Decencjusza, biskupa Gubbio, na temat odczytywania w jego 
diecezji imion ofiarodawców przed poleceniem Bogu darów. W Rzymie – jak wynika 
z listu – istniała inna praktyka. Według papieża Innocentego I odczytywanie imion ofia-
rodawców powinno się odbywać dopiero po poleceniu Bogu złożonych darów („Prius 
ergo oblationes sunt commendandae ac tunc eorum nomina, quorum sunt, edicenda;  
ut inter sacra mysteria nominentur, non inter alia, quae ante praemittimus, ut ipsis my-
steriis viam futuris precibus aperiamus” – Epistola 25: PL 20,554). Por. M. Righetti, 
Manuale di storia liturgica, t. 3: L’Eucaristia: sacrificio (Messa) e sacramento, Milano 
19562, s. 296, 297. To „polecenie darów” (commendatio oblationum) oznacza prawdopo-
dobnie modlitwę nad darami, choć niektórzy pytają, czy nie mamy tu jednak do czynienia 
z Kanonem? Jedno wydaje się pewne: mianowicie modlitwa nad darami (zarówno jeśli 
chodzi o pochodzenie, jak i o przeznaczenie) reprezentowała swą treścią wspomnianą 
przez Innocentego I commendatio oblationum. Wyrażenie to bowiem, lub zbliżone do 
niego, odnajdujemy w treści modlitw przewidzianych na ten moment celebracji eucha-
rystycznej w Zbiorze z Werony, czyli tzw. Sakramentarzu weroneńskim (zob. Ve 72, 80, 
155, 274, 297, 318, 323, 1280). Por. V. Raffa, Commento alle „orazioni sulle offerte” 
delle domeniche, Milano 1965, s. 12, 13.

17 Por. A. Nocent, Storia della celebrazione..., s. 228. 
18 Utrzymywana w wigorze i aprobowana przez Justyna oraz Hipolita zasada impro-

wizowania modlitw, ustępować zaczęła praktyce redagowania na piśmie czy też kopio-
wania zapożyczonych wzorców modlitw, dostosowanych do ustalonego już cyklu roku 
liturgicznego i do obchodu licznych świąt ku czci męczenników. Najstarsze łacińskie 
formularze, sięgające VI (rzadziej V) wieku, zawierają jedną lub dwie oracje, modli-
twę nad darami (oratio super oblata), zmienną prefację i modlitwę po Komunii. Wiemy  
o tym z najstarszych rękopisów, które przekazują kształt Mszy rzymskiej i są dziełem 
kopistów frankońskich z VIII–IX wieku, jako że między Apologią I Justyna (II w.)  
i Tradycją apostolską Hipolita (III w.) a połową VI wieku napotykamy w dziejach Mszy 
rzymskiej lukę, której nie potrafimy wypełnić. Zob. J.A. Jungmann, Missarum sollemnia, 
t. 1, wyd. francuskie, Paris 1951, s. 78.
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na sile w ciągu VI wieku19. Przez kolejny okres, a dokładniej mówiąc po 
wiek VIII, oratio super oblata pozostawała w tym obrzędzie jedyną modli-
twą, jaką kapłan w imieniu zgromadzenia kierował do Boga – czyniąc to 
na głos. Kiedy natomiast w VIII–IX wieku liturgia rzymska została wpro-
wadzona na terenie państwa Franków, nastąpiło pomnożenie zarówno 
gestów kapłana towarzyszących procesji z darami, jak i wypowiadanych 
przez niego po cichu osobistych modlitw o charakterze wyjaśniającym, 
zwanych apologiami20. Gdy z biegiem czasu, począwszy szczególnie od 
przełomu IX i X wieku, procesja wiernych z darami zaczęła zanikać – cze-
go zasadniczym powodem było wprowadzanie do Mszy św. na Zachodzie 
(już od VIII–IX wieku) chleba niekwaszonego, owe gesty i modlitwy ka-
płana wypełniały powstałą pustkę. Dlatego właśnie mnożono coraz bar-
dziej ich liczbę. W takim kontekście mnogości gestów i cichych modlitw, 
jakie towarzyszyły obrzędowi składania darów, również dotychczaso-
wa, na głos wypowiadana oratio super oblata zaczęła być – poczynając 
już od VIII wieku – na terenie państwa Franków odmawiana po cichu21. 
Pod wpływem więc zwyczajów gallo-frankońskich wyciszono wszystkie 
modlitwy (nie tylko apologie, lecz modlitwę nad darami również), jakie 
miały zastosowanie w obrzędzie zwanym do Soboru Watykańskiego II 
offertorium. Stąd prawdopodobnie, z owego zwyczaju odmawiania mo-
dlitw offertorium po cichu, wywodzi się stosowana do Vaticanum II na-
zwa secreta, używana po rok 1964. W tymże natomiast roku pierwsza 
instrukcja o wykonaniu konstytucji o liturgii świętej Inter Oecumenici  
(26 IX 1964) przywróciła studiowanej modlitwie pierwotną nazwę oratio 
super oblata (modlitwa nad darami)22 oraz poleciła ją śpiewać lub głośno 

19 Por. K. Matwiejuk, Liturgiczna celebracja..., s. 189.
20 Na temat apologii zob. A. Nocent, Les apologies dans la célébration eucharistique, 

w: Liturgie et remission des péchés. Conférences Saint-Serge, XXe semaine d’études litur-
giques („Bibliotheca Ephemerides Liturgicae. Subsidia” 3), Paris, 2–5 juillet 1973, red. 
A.M. Triacca, A. Pistoia, Roma 1975, s. 183 n.

21 Pierwszą wzmiankę o cichej recytacji tej modlitwy podaje – zdaniem Jungmanna 
– dokument pochodzący z połowy VIII wieku z terytorium frankońskiego, zatytułowany 
Capitulare ecclesiastici ordinis: „Tunc Pontifex inclinato vultu in terram dicit orationem 
super oblationis ita ut nullus praeter Deum et ipsum audiat nisi tantum Per omnia saecula 
saeculorum” (cytowane za: J.A. Jungmann, Missarum..., t. 2, s. 370, przyp. 5). Na taką 
formę recytowania omawianej modlitwy wskazuje też Ordo Romanus XV (35) z VIII 
wieku. Por. M. Andrieu, Les Ordines Romani du haut moyen age, t. 3: Les textes (suite): 
Ordines XIV–XXXIV, Leuven 2006, s. 102.

22 Taki tytuł nadał tej modlitwie po raz pierwszy Sakramentarz gregoriański „Hadriań-
ski”. W Sakramentarzu weroneńskim (kodeksie z VII wieku, z tekstami sięgającymi wie-
ku VI lub nawet V) nie miała ona żadnej nazwy, natomiast w Sakramentarz gelazjański 
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recytować (z zakończeniem krótkim)23. 
Oficjalnie definiuje się więc oratio super oblata jako modlitwę, któ-

ra kończy obrzęd przygotowania darów i przeprowadza wiernych do mo-
dlitwy eucharystycznej (por. OWMR 77), antycypując niejako jej treść  
i funkcję – choć tylko na płaszczyźnie uprzedzającego znaku sakramen-
talnego24.

Modlitwa ta w odróżnieniu od innych modlitw prezydencjalnych zachowuje 
charakter pleonastyczny towarzyszenia składanym na ołtarzu darom chleba 
i wina. Zasadniczo nie czyni [...] odniesienia do obchodzonego święta czy 
okresu liturgicznego, lecz pozostaje skoncentrowana na tematyce darów: pro-
si się w niej mianowicie o to, aby Bóg przyjął dary wiernych, wraz z tym 
wszystkim, co one symbolizują, jak też, żeby je zwrócił wiernym pod posta-
cią Ciała Chrystusa25.
Tekstami tejże modlitwy z okresu Adwentu zajmiemy się teraz, poddając 

je analizie historyczno-krytycznej oraz lingwistycznej. Cały zbiór dwuna-
stu modlitw nad darami Adwentu, jakie zawiera Mszał rzymski Pawła VI,  
uszeregujemy w pięć serii, ustalonych na bazie ich pochodzenia z poszcze-
gólnych źródeł starożytnych, jakimi są sakramentarze liturgii rzymskiej 
(weroneński, gelazjański „Stary”, gregoriański) oraz pozarzymskiej (am-
brozjański). 

„Stary” (kodeks z VIII wieku, zawierający teksty znacznie wcześniejsze) nazywał ją se-
creta (podobnie czynił również Mszał z Bobbio, z VIII wieku). Choć na dobrą sprawę 
trudno jest dziś dokładnie stwierdzić, która z nazw jest wcześniejsza, a która późniejsza 
(secreta czy oratio super oblata), to jednak wielu autorów obstaje przy oratio super ob-
lata jako nazwie starszej (por. V. Raffa, Commento alle „orazioni sulle offerte”..., s. 11; 
A.G. Martmort, La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia, t. 2: L’Eucaristia, 
Brescia 1985, s. 109). Wielu z nich też dopuszcza, że nazwa secreta mogła być związana 
z faktem, iż odnosiła się do modlitwy odmawianej nad darami, które wydzielono spośród 
innych do sprawowania Eucharystii, w konsekwencji czego termin secreta wywodziłby 
się od czasownika łacińskiego secerno – oddzielać (por. P. Batiffola, Leçons sur la Messe, 
Paris 19207, s. 161; M. Righetti, Manuale di storia liturgica, t. 3: L’Eucaristia..., s. 297; 
hasło „Modlitwa nad..., s. 952).

23 Zob. nr 48e: „Oratio secreta, seu super oblata, in Missis in cantu cantetur, in aliis 
elata voce dicatur” (Enchiridion Vaticanum, t. 2: Documenti ufficiali della Santa Sede 
1963–1967. Testo ufficiale e versione italiana, Bologna 1981, s. 326).

24 Por. V. Raffa, Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla 
teologia alla pastorale pratica („Bibliotheca Ephemerides Liturgicae – Subsidia” 100), 
Roma 2003, s. 431.

25 M. Augé, Tekst..., s. 143, 144.
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W pierwotnym Kościele, tj. w okresie trzech pierwszych wieków jego 
istnienia i działania, liturgię sprawowano zasadniczo bez użycia ksiąg 
typowo liturgicznych. Modlitwy tworzono na żywo, a więc w trakcie li-
turgii. Oznacza to, że treść i forma tekstów modlitw pozostawione były 
kreatywności przewodniczących celebracji liturgicznej. Jedyną księgą, 
jaką się w trakcie takich celebracji posługiwano, była Biblia26. Z czasem 
jednak, pod wpływem wzmiankowanej kreatywności, wspomniane tek-
sty modlitw zaczęły się sublimować, a tym samym utrwalały się pewne 
schematy – wzorce modlitw, którymi chętnie posługiwali się coraz licz-
niejsi kapłani. Najstarszymi tego typu wzorcami są tzw. libelli, tj. luź-
ne karty z formularzami mszalnymi, pochodzące z pewnością z Rzymu  
(z bazylik cmentarnych, gdzie czczono określonych męczenników, oraz 
z kościołów tytularnych), a być może nawet z samego archiwum laterań-
skiego. Autorstwo niniejszych formularzy, których manuskrypty znalezio-
ne zostały w 1713 roku przez Scipione Maffei w Bibliotece Kapitulnej 
w Weronie (gdzie pozostają do dziś i w związku z miejscem znalezienia 
bywają popularnie nazywane Zbiorem liturgicznym z Werony lub Sakra-
mentarzem weroneńskim), przypisywano początkowo Leonowi Wielkie-
mu (440–461). Stąd też się bierze pierwotna nazwa dokumentu, który po 
raz pierwszy opublikował Giuseppe Bianchini w 1773 roku, właśnie pod 
tytułem Sacramentarium Leonianum27. W rzeczywistości znać w tych 
formularzach rękę wielu autorów sprzed pontyfikatu papieża Grzegorza 

26 Por. E. Kapellari, Święte znaki w liturgii i codzienności, Kraków 2002, s. 83.
27 Por. G. Bianchini, Anastasius bibliothecarius, t. 4: Codex Sacramentorum Vetus 

Romanae Ecclesiae a Sancto Leone Papa I confectus, Roma 1735. Tekst Bianchiniego 
przejęty został wraz z tytułem przez A.L. Muratoriego i opublikowany w: Liturgia Ro-
mana Vetus, t. 1, Venezia 1748, kol. 289–484. Pod tytułem Sacramentarium Veronense 
opublikował omawiany zbiór najpierw Maffei, a następnie J.A. Assemani, w: Codex litur-
gicus ecclesiae universae, t. 6, Roma 1754, oraz dwaj bracia P. i G. Ballerini, w: S. Leonis 
Magni opera omnia, t. 2, Venezia 1756, s. 1–160. W następnej kolejności opracował 
krytycznie i wydał dzieło C.L. Feltoe, pt. Sacrametarium Leonianum, Cambridge 1896. 
Ostatnio uczynili to L.C. Mohlberg (przy współpracy z L. Eizenhöferem i P. Siffrinem), 
nadając omawianemu dziełu tytuł Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Veron. 
85/80; „Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series maior. Fontes I”), Roma 19943. Por. 
A. Nocent, Storia dei libri liturgici romani, w: Anàmnesis, t. 2: La liturgia, panorama 
storico generale, red. A. Guidici, Torino 1978, s. 149, przyp. 1; J.W. Boguniowski, Roz-
wój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce, 
Kraków 2001, s. 61, 62; A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu w Mszale 
rzymskim Pawła VI. Studium lingwistyczno-teologiczne, Kraków 2002, s. 33–35.
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Wielkiego (590–604)28, wśród których można między innymi rozpoznać 
papieża Gelazego (492–496) i Wigiliusza (537–555)29. Charakterystyczną 
cechą tych tekstów jest to, że zostały rozłożone na poszczególne miesiące 
roku w układzie świeckim – a nie liturgicznym – dzieląc się na czterdzieści 
trzy sekcje. Formularze pierwszych miesięcy zaginęły (zachowało się ich 
w sumie trzydzieści). Stąd zbiór rozpoczyna się od modlitw kwietnia, a ści-
ślej rzecz biorąc – szóstym formularzem (świętych Tyberiusza i Waleriana) 
ósmej sekcji (por. Ve 1), kończy się natomiast modlitwami grudnia, w którym 
nie ma żadnych wzmianek o Adwencie, ani adekwatnego do takiego okresu 
formularza. Klasyczny formularz mszalny (mówimy o formularzu klasycz-
nym, bo nie ma jeszcze żadnego, który przystawałby do Adwentu) Zbioru 
liturgicznego z Werony obejmuje kolektę, modlitwę nad darami, prefację, 
modlitwę po Komunii oraz modlitwę nad ludem. Brakuje modlitw euchary-
stycznych. Z tych względów księdze tej nie przysługuje w pełni określenie 
„sakramentarz”30. Zbiór liturgiczny z Werony zaopatrzono dodatkiem bę-
dącym składanką siedmiu innych dokumentów31. Wśród nich znajdują się: 
„Der Rotulus von Ravenna”32, „Dem Veronense verwandte Fragmente”33, 
„Sacramentarfragment aus Stuttgart”34, „Sondergut des Gelasianums in Ber-
lin”35, „Das Fragment Mone”36, „Anonyme arianische Fragmente”37, a także 
„Das Schlussstück des Rotulus von Ravenna”38. 

Wśród modlitw nad darami Adwentu w Mszale rzymskim Pawła VI 
jest sześć tekstów pochodzących ze Zbioru liturgicznego z Werony. Prze-
widziane są one na następujące dni okresu oczekiwania na liturgiczny ob-
chód Bożego Narodzenia:
– niedziela 1T (modlitwa zaproponowana jest powtórnie w poniedziałek 

i czwartek 1, 2 i 3T);
– niedziela 3T (modlitwa zaproponowana jest powtórnie w środę 1, 2  

i 3T oraz w sobotę 1 i 2T);
– 19, 20, 21 i 22 grudnia.

Powyższe teksty poddamy teraz stosownym analizom.

28 Por. J.W. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej..., s. 58.
29 B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, s. 69.
30 Tamże; A. Nocent. Storia dei libri liturgici..., s. 148, 149.
31 Por. Sacramentarium Veronense, s. 173–203.
32 Por. tamże, s. 173–178.
33 Por. tamże, s. 178–180.
34 Por. tamże, s. 180, 181.
35 Por. tamże, s. 181–199.
36 Por. tamże, s. 200, 201.
37 Por. tamże, s. 201, 202.
38 Por. tamże, s. 202, 203.
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Niedziela pierwszego tygodnia39

A. Tekst

1 Suscipe, quaesumus, Dómine, múnera TARDUS

2 quae de tuis offerimus colláta benefíciis,TRISPONDIACUS

3 et, quod nostrae devotioni concedis éffici temporáli, VELOX

4 tuae nobis fiat praemium redemptiónis aetérnae.PLANUS (Ve 575)40

3 temporali] temporalis cod./

Panie, prosimy, przyjmij dary,
które składamy jako otrzymane z Twojej dobroci,
wszystko zaś, czym wspierasz naszą ziemską pobożność,
niech będzie dla nas zadatkiem Twojego wiecznego zbawienia. 

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Źródłem liturgicznym powyższej modlitwy jest Zbiór liturgiczny  

z Werony. Podczas prac adaptacyjnych wniesiono do drugiej części tekstu 
źródłowego jedną poprawkę, a mianowicie wyeliminowano z niego błąd, 
który polegał na tym, że przymiotnik temporalis zastosowany był w nie-
prawidłowej formie gramatycznej i w związku z tym nie harmonizował  
z resztą zdania, które zbudowane jest w sposób domagający się użycia 
tego przymiotnika w celowniku (temporali), by współbrzmiał z wyraże-
niem nostrae devotioni, występującym w tymże samym przypadku41.

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Tematyka analizowanej modlitwy nie nawiązuje w sposób bezpośredni 

do przeżywanego przez Kościół liturgicznego okresu Adwentu, ale sku-
pia swą uwagę na składanych w tym momencie eucharystycznej liturgii 
darach. Przyzywa w ten sposób – na zasadzie analogii – na pamięć ten 
moment, kiedy to, już po narodzeniu Jezusa, przybyli do Betlejem mędr-
cy „i otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary” (Mt 2,11: obtulerunt 
ei munera). Sam termin munus jest pojęciem jak najbardziej biblijnym.  
Pismo Święte używa go na określenie darów składanych Bogu42. Stosował 

39 Modlitwa ta stosowana jest również w pn., czw. 1, 2 i 3T.
40 Orationes et preces diurnae [XVIII, XXVIIII]. Item alia (MD).
41 Por. R. Kaczynski, Die Amtsgebete des Priesters im Advent und in der Weihnacht-

szeit. Ein Vergleich der Texte vor und nach 1970 im Missale Romanum, „Liturgisches 
Jahrbuch” 28 (1978), s. 82.

42 Por. C. Johnson, A. Ward, Observations, w: The sources of the Roman Missal, cz. I: 
Advent-Christmas. Dominica I Adventus (SO), „Notitiae” 22,7–8–9 (1986), s. 472.
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je również w swym nauczaniu Jezus, kiedy np. człowiekowi oczyszczone-
mu z trądu polecił, aby poszedł pokazać się kapłanowi i złożyć ofiarę (et 
offer munus), którą przepisał Mojżesz (por. Mt 8,4), albo kiedy – wyczula-
jąc na problem zabójstwa, gniewu i złego sposobu zwracania się do braci 
– przypominał o tym, co jest istotne i ważne: 

jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz (si ergo offeres munus tuum ad alta-
re) i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój 
przed ołtarzem (relinque ibi munus tuum), a najpierw idź i pojednaj się z bra-
tem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj (et tunc veniens offers munus 
tuum) (Mt 5,23-24). 
Pojęciem tym posłużył się Pan Jezus również dla wyrażenia pochwał 

pod adresem ubogiej wdowy, podkreślając, że „wszyscy wrzucali na ofiarę
z tego, co im zbywało (omnes hii ex abundantia sibi miserunt in munera 
Dei); ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzyma-
nie” (Łk 21,4). Modlitwa nasza podkreśla fakt, iż dary (munera), którymi 
dysponuje Kościół i które przedkłada Bogu, pochodzą od Niego same-
go, są to wręcz, jak stwierdza modlitwa najwyraźniej za Ambrożym, Jego 
dary. Bogu zawdzięczamy wszystko, co mamy, każde dobro, jakie otrzy-
mujemy. Wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca (por. Jk 1,17). 
On nam wszystkiego udziela, On nam wszystko po prostu daje. Składa-
my więc w darze to, co mamy dzięki Jego dobroci43, z otrzymanych od 
Niego darów składamy Mu, Najwyższemu Majestatowi, Ofiarę czystą,
świętą i doskonałą, Chleb święty życia wiecznego i Kielich wiekuistego 
zbawienia44. Kościół sprawuje tę Ofiarę za każdym razem, gdy gromadzi
się na celebrację Eucharystii. Podczas niej przyjmuje pod postacią chleba 
i wina Ciało i Krew Jezusa, zadatek wiecznego zbawienia (praemium re-
demptionis aeternae), którym jest sam Jezus Chrystus (por. 1 Kor 1,30), 
nieustannie do nas przychodzący i wciąż pośród nas obecny. Takim wła-
śnie ustanowił Go Ojciec, aby nas w Nim uwolnić spod władzy ciemności 
i przenieść do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym już teraz 
mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów (por. Kol 1,13-14)45.

43 Por. Ambroży, De Nabuthae 16,67: „Reddite pro beneficiis quae habetis munera. 
Ab ipso accepistis quod offeratis, ipsius est quod ei solvitis. Dona, inquit, mea et data 
mea; ego ea dedi vobis atque donavi” (CSEL 32/2, s. 511).

44 Por. Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, 
Poznań 1986, s. 310*.

45 Wymownie na ten temat i niejako inspirująco dla autorów tej modlitwy wyraża się 
Leon Wielki, kiedy w sposób zdeterminowany stwierdza: „Quae autem reconciliatio esse 
potest, qua humano generi propitiaretur Deus, nisi omnium causam mediator Dei homi-
numque susciperet? Qua vero ratione veritatem mediatoris impleret, nisi qui in forma Dei 
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C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus
rzeczowniki: beneficium, devotio, munus, praemium, redemptio46

przymiotniki: aeternus, temporalis47

imiesłów bierny przeszły: collatum48

czasowniki: concedo, efficio, fio, offero, suscipio49

spójnik współrzędny łączny: et
Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:

PRIMARIA PRIMARIA
Domine, (quaesumus)

munera suscipe et
(id) nobis praemium tuae redemptionis 
aeternae fiat

ATTRIBUTIVA RELATIVA ATTRIBUTIVA RELATIVA

quae offerimus quod nostrae devotioni 
temporali effici concedis

ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS
de beneficiis tuis collata
(=quae nos de beneficiis tuis contulimus)

Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA [+PROP ATTRIBUTIVA RELATIVA (+PROP 
ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS)] + PROP PRIMARIA EXHORTATIVA IUSSIVA (+ PROP ATTRIBUTIVA 
RELATIVA)

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
prośba pierwsza: suscipe munera

aequalis erat Patri, in forma servi particeps esset et nostri: ut per unum novum hominem 
fieret renovatio vetustatis; et mortis vinculum unius praevaricatione contractum, unius
morte, qui solus morti nihil debuit solveretur? Effusio enim pro iniustis sanguinis iusti 
tam potens fuit ad privilegium, tam dives ad pretium, ut universitas captivorum in re-
demptorem suum crederet, nullum tyrannica vincula retinerent: quoniam, sicut Aposto-
lus ait, Ubi abundavit peccatum, superabundavit et gratia (Rz 5,20). Et cum sub peccati 
praeiudicio nati potestatem acceperint ad iustitiam renascendi, validius factum est donum 
libertatis, quam debitum servitutis” (Epistula 124,3: PL 54,1064). 

46 W dopełniaczu l. poj.: redemptionis; w celowniku l. poj.: devotioni; w bierniku  
l. poj.: praemium, l. mn.: munera; w narzędniku l. mn.: beneficiis. 

47 W dopełniaczu l. poj.: aeternae; w celowniku l. poj.: temporali. 
48 W bierniku l. mn.: collata (od confero). 
49 Czas teraźniejszy: strona czynna: tryb rozkazujący – suscipe, tryb oznajmujący,  

2 os. l. poj. – concedis, 1 os. l. mn. – offerimus; strona bierna: bezokolicznik – effici; tryb 
przypuszczający, 3 os. l. poj. – fiat. 
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prośba druga: et tuae nobis fiat praemium redemptionis aeternae
predykaty: quae offerimus; quod nostrae devotioni concedis effici tem-
porali
atrybucja: de tuis collata beneficiis (munera)
O = i + p1(pr+at) + p2(pr)
Analiza semantyczna 
Pod względem strukturalnym przytoczona powyżej modlitwa nad da-

rami świadczy o dobrym przygotowaniu retorycznym jej autora, jak też 
o jego wnikliwej znajomości zasad retoryki antycznej. Stanowi ona po-
dwójną prośbę, z której każda uzupełniona jest zdaniem podrzędnym 
względnym. W pierwszej z próśb błaga się Boga, aby przyjął dary (su-
scipe... munera), których sam w swej dobroci udzielił Kościołowi (quae 
de tuis... collata beneficiis), a które teraz Kościół przynosi do ołtarza  
i przedkłada Mu podczas liturgicznej celebracji (quae... offerimus).  
W drugiej prośbie, która kryje w sobie wyraźną aluzję do Ofiary euchary-
stycznej, prosi się Boga, aby dary od Niego otrzymane (zdanie podrzędne 
względne quod... concedis effici funkcjonuje w tej prośbie jako podmiot 
orzeczenia fiat) i przemienione następnie podczas liturgii, stały się dla nas 
zadatkiem wiecznego zbawienia (tuae nobis fiat praemium redemptionis
aeternae). W pierwszą prośbę wkomponowana została krótka inwokacja 
Domine. Z treści tak skomponowanej modlitwy wyłania się opozycja se-
mantyczna, której głównymi biegunami są: z jednej strony Bóg, z drugiej 
zaś lud. Boga charakteryzuje dobroć: On ze swej dobroci (de beneficiis
tuis) udziela darów (munera), lud zaś cechuje pobożność (devotio tempo-
ralis), u podstaw której leży wiara w Boga. Ta wiara sprawia, że lud po-
bożny w swym ziemskim życiu znajduje czas na wspólne gromadzenie się 
w celu sprawowania kultu.

Analiza pragmatyczna 
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

MUTATIO ORDINIS RECTI: suscipe ... munera; devotioni ... temporali; 
tuae ... redemptionis
Modlitwa zwraca naszą uwagę na fakt, że w liturgicznej celebracji 

składamy Bogu dary od Niego pochodzące oraz Jego mocą przemienia-
ne podczas liturgii, którą Kościół sprawuje w czasie (devotio temporalis), 
jaki nas dzieli od paruzji. Choć tekst modlitwy nie wymienia z nazwy Ad-
wentu, to jednak swą treścią uświadamia nam, że całe ludzkie życie ma 
wymiar adwentowy, bo wraz z jego upływem zbliża się nieustannie na-
sze odkupienie (por. Łk 21,28). Zostajemy w takim kontekście wyczuleni  
na potrzebę czuwania w nieustannym marszu na spotkanie z Chrystusem 
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w czasach eschatologicznych. Od Boga pochodzi nasze zbawienie, od 
Niego też środki do tego zbawienia prowadzące. Adekwatną do tej zbaw-
czej inicjatywy Boga odpowiedzią ludzi jest – jak sugeruje analizowana 
modlitwa – nasza pobożność (nostra devotio temporalis), której szczy-
towy przejaw stanowi liturgia Kościoła (por. KK 11), sprawowana z ła-
ski samego Boga (Domine... quod... concedis effici) wraz z Chrystusem,  
w Chrystusie i przez Chrystusa podczas ziemskiej wędrówki przez życie.

Niedziela trzeciego tygodnia50

A. Tekst

1 Devotionis nostrae tibi, Dómine, quáesumus, TARDUS

2 hostia íugiter immolétur, VELOX

3 quae et sacri peragat institúta mystérii, TARDUS

4 et salutare tuum nobis poténter operétur51. TRISPONDIACUS (Ve 884)52

Panie, prosimy, niech wznosi się ku Tobie nieustannie 
dar naszej pobożności;
niech ta pobożność przenika ustanowione przez Ciebie święte misterium,
i z właściwą sobie siłą (wedle sił) sprawia, by urzeczywistniane było dla  
          nas Twoje zbawienie.

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Modlitwa nad darami trzeciej niedzieli Adwentu zaczerpnięta została 

ze Zbioru z Werony w sposób całkowicie mu wierny. Tekstu źródłowego 
nie poddano żadnym zmianom.

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Treść analizowanej modlitwy uwypukla w sposób ewidentny jedną  

z podstawowych prawd wiary Kościoła, tę mianowicie, że w eucharystycz-
nej celebracji – określonej tu mianem devotionis nostrae hostia – urzeczy-
wistnia się ustanowione przez samego Chrystusa święte misterium (quae 

50 Modlitwa ta stosowana jest również w śr. 1, 2 i 3T oraz w sob. 1 i 2T.
51 Por. też MR* (Bruy 469: 4). Dominica III Adventus (MD): „Devotionis nostrae 

tibi, quaesumus, Domine, hostia iugiter immoletur: quae et sacri peragat instituta myste-
rii, et salutare tuum in nobis mirabiliter operetur”.

52 Ieiunii mensis septimi et orationes et preces [XXVII, V]. Item alia (MD). Tekst 
powyższy znajduje się również w: GeV 1144: II, LXXXIIII. [Orationes de Adventu Do-
mini]. Item alia missa (MD); MR* (Bruy 469: 4). Dominica III Adventus (MD).
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sacri peragat instituta mysterii), sprawowane na Jego pamiątkę (por. Łk 
22,19; 1 Kor 11,23-24). Podczas każdej Eucharystii dokonuje się złoże-
nie Bogu prawdziwej Ofiary, stanowiące doskonałą realizację tej zachęty, 
z którą zwracał się do Bożego ludu już Psalm 95: „oddajcie Panu chwałę 
Jego imienia! Nieście ofiary” (w. 8). Ofiara eucharystyczna, począwszy od
dnia, w którym złożony został Baranek dla zgładzenia grzechów świata (por. 
J 1,29; por. też Iz 53,7; Kpł 14,13.21.24-25; Wj 12,3-11; Ap 5,6), uobecnia-
na jest na kształt uczty spożytej w przeddzień Paschy przez Jezusa „u stołu 
razem z dwunastu uczniami” (Mt 26,20; Mk 14,17-18; Łk 22,14) i składana 
Bogu w sposób nieprzerwany (iugiter)53. Eucharystyczna Ofiara wyjednu-
je dla nas u Boga to zbawienie (salutare tuum nobis potenter operetur), na 
które oczekiwał lud Starego Testamentu – począwszy od raju (salutare tuum 
expectabo, Domine – Rdz 49,18), a które w Chrystusie – złożonym „w ofie-
rze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7) – zostało doprowadzone do pełni, bo On 
stał się nową i prawdziwą Ofiarą (nova hostia) pojednania ludzkości z Bo-
giem, w momencie, gdy siebie oddał Ojcu na ołtarzu krzyża54. 

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus
rzeczowniki: devotio, hostia, institutum, mysterium, salutare55

przymiotnik: sacer56

przysłówek: potenter
czasowniki: immolo, opero, perago57

spójnik współrzędny łączny: et
Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:

53 Myśl o codziennym i nieprzerwanym składaniu Baranka podczas uczty euchary-
stycznej pochodzi od Piotra Chryzologa, który w jednej z mów stwierdza: „Hic est vitulus 
qui in epulum nostrum quotidie ac iugiter immolatur” (Sermo 5: PL 52,200–201). 

54 „Siquidem, Pascha nostrum, ut ait Apostolus (1 Kor 5,7), immolatus est Christus: 
qui se novum et verum reconciliationis sacrificium offerens Patri, non in templo cuius
iam erat finita reverentia, nec intra septa civitatis ob meritum sui sceleris diruendae, sed
foris et extra castra crucifixus est, ut veterum victimarum cessante mysterio, nova hostia, 
novo imponeretur altari, et crux Christi, non templi esset ara, sed mundi (Hbr 13,11)” 
(Leon Wielki, Sermo 59,5: PL 54,340). 

55 W mianowniku l. poj.: hostia; w dopełniaczu l. poj.: devotionis, mysterii; w bierni-
ku l. poj.: salutare, l. mn.: instituta. 

56 W dopełniaczu l. poj.: sacri. 
57 Czas teraźniejszy: tryb przypuszczający: strona czynna, 3 os. l. poj. – peragat, 

strona bierna, 3 os. l. poj. – immoletur, operetur. 
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PRIMARIA
Domine, (quaesumus)

hostia nostrae devotionis tibi iugiter immoletur

ATTRIBUTIVA RELATIVA ATTRIBUTIVA RELATIVA
quae et (=etiam) sacri 
mysterii instituta peragat et

salutare tuum nobis 
potenter operetur

Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA EXHORTATIVA IUSSIVA (+PROP ATTRI-
BUTIVA RELATIVA + PROP ATTRIBUTIVA RELATIVA)

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
prośba: devotionis nostrae tibi hostia iugiter immoletur
predykaty: quae et sacri peragat instituta mysterii; et salutare tuum 

nobis potenter operetur
O = i + p(pr1+pr2)
Analiza semantyczna 
W strukturze kompozycyjnej tekstu wyróżniamy z łatwością trzy zda-

nia: jedno główne, zawierające istotę prośby, jaką zgromadzenie kieruje 
do Boga (devotionis nostrae tibi, Domine, hostia immoletur), oraz kon-
strukcję względem niego podrzędną, złożoną z dwóch zdań połączonych 
spójnikiem współrzędnym. Każde z tych dwóch zdań wzmiankowanej 
konstrukcji określa szczegółowo pragnienie, jakie przenika zgromadzony 
na liturgii lud Boży, jego troskę o osiągnięcie skutku kierowanej do Boga 
prośby. Pragnienie to i troska skupione są na zabieganiu o prawdziwość 
oraz skuteczność pobożności, przeżywanej nie jakkolwiek, ale w rozmia-
rach ofiary (a więc w rozmiarach czystości, piękna) składanej Bogu usta-
wicznie (iugiter): 1) quae („devotionis nostrae hostia”) et sacri peragat 
instituta mysterii; 2) quae („devotionis nostrae hostia”) et salutare tuum 
nobis potenter operetur. 

Wniosek więc z powyższych obserwacji płynie taki, że modlitwa nad 
darami trzeciej niedzieli Adwentu jest jedną wielką prośbą, zbudowaną 
wokół wyrażenia devotionis nostrae hostia, wkomponowanego w zdanie 
główne, w konstrukcji zaś podrzędnej zastąpionego zaimkiem względ-
nym quae – z tego powodu mają one formę zdań względnych skutkowych 
(występuje w nich coniunctivus, a wspomniany zaimek względny zastę-
puje charakterystyczne dla tego typu zdań ut skutkowe). W zdanie główne 
wkomponowana została inwokacja Domine, pod którą ukryty jest Jezus – 
realizator odwiecznego planu zbawczego, a także zwrot quaesumus. Wokół 
wspomnianego wyżej wyrażenia osnute jest semantyczne pole analizowa-
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nego tekstu. Sama devotionis hostia poddana jest w nim jakby procesowi 
personifikacji, albowiem to ona właśnie (owa devotionis hostia) ma się 
– zgodnie z pragnieniem wiernych – nieustannie wznosić ku Panu (pierw-
sza linia znaczeniowa), przenikać ustanowione przez Niego i powierzone 
Kościołowi święte misterium (druga linia znaczeniowa) oraz sprawiać, by 
urzeczywistniało się w życiu chrześcijan zbawcze dzieło Jezusa (trzecia 
linia znaczeniowa). Wszystkie te trzy linie znaczeniowe tekstu kreślą istot-
ne wektory owej dynamiki, jaka napędzać powinna gorliwość chrześcijan 
w pełnieniu służby Bożej w wymiarze wertykalnym (wznoszenie ku Panu 
daru), wertykalno-horyzontalnym (przenikanie sprawowanego przez Ko-
ściół z woli Chrystusa misterium) i horyzontalnym (wspomaganie urze-
czywistniania się dzieła zbawczego w codziennym życiu).

Analiza pragmatyczna 
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

MUTATIO ORDINIS RECTI: devotionis nostrae ... hostia
HIPERBAT: sacri ... mysterii
HOMOIOTELEUTON: iugiter immoletur | potenter operetur
Treść analizowanej w tym miejscu modlitwy uwypukla w sposób dość 

charakterystyczny jakby podwójną rolę, jaką w życiu chrześcijan ma do 
odegrania gorliwość w służbie Bożej (devotio), posunięta do rozmiarów 
ofiary (hostia). Po pierwsze spełniać ona powinna funkcję o profilu wer-
tykalnym, a mianowicie winna przenikać (peragat) ustanowione przez 
Chrystusa i sprawowane przez Kościół misterium, po drugie zaś funkcję  
o profilu horyzontalnym – winna się przyczyniać do urzeczywistniania „na
nasz użytek” (et nobis operetur), a więc „dla naszego dobra”, zbawcze-
go dzieła (salutare tuum), jakiego Jezus dokonał „na użytek” (dla dobra) 
wszystkich ludów i narodów, „na użytek” (dla dobra) całego stworzenia. 

Nasuwa się w takim kontekście skojarzenie o zobowiązującym wymia-
rze liturgii. W samej bowiem celebracji eucharystycznej są chrześcijanie 
zobowiązani do naśladowania w swych sercach, czyli poddania się (pera-
gere) tej miłości i posłuszeństwu, które towarzyszyły Synowi Bożemu od 
chwili Jego przyjścia na świat (by pełnić wolę Ojca – por. Ps 39,7), urze-
czywistniały się przez całe Jego życie ziemskie (por. J 4,34; 5,30; 6,38; 
8,29), by w agonii Ogrodu Oliwnego (por. Mt 26,39.42) i w śmierci na 
krzyżu osiągnąć swą pełnię (por. J 19,30), kiedy to wykonało się dzieło 
zlecone Mu przez Ojca (por. J 4,34; 17,4). Poza celebracją Eucharystii 
są chrześcijanie powołani do składania całym swym życiem duchowych 
ofiar miłych Bogu, czyli do upodabniania się do Chrystusa w konkretnych 
warunkach otaczającego ich świata. Chodzi mianowicie o upodabnianie 
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przybierające formę świadectwa o osobistym udziale w misterium zwycię-
stwa nad grzechem i śmiercią. Do tego świadectwa zobowiązuje chrześcijan 
udział w kapłaństwie Chrystusa, nabywany przez chrzest i bierzmowanie 
(por. Rz 12,1; Flp 2,17; 1 P 2,5). Owo składanie duchowych ofiar z całe-
go życia polega na wypełnianiu we wszystkich sytuacjach wymagań woli 
Bożej, zawartych w słowach Pisma Świętego oraz w obowiązkach stanu  
i zawodu (por. KK 34). 

Wynika z tego nieunikniona konieczność przeżywania liturgii (zwłasz-
cza zaś Eucharystii) jako szczytu i źródła całego życia chrześcijańskiego 
(por. KL 10). W niej bowiem Kościół składa Bogu Ofiarę Jezusa i razem 
z nią składa w ofierze samego siebie (szczyt), z niej też czerpie moc do
życia w jedności i pełnej miłości (źródło). 

19 grudnia

A. Tekst

1 Propitius intuere munera, Dómine, quáesumus, TARDUS

2 quae tuis altáribus exhibémus58, VELOX

3 ut, quod nostra fragilitáte defértur, PLANUS

4 tua virtúte sacrétur. PLANUS (Ve 595)59

Panie, prosimy, wejrzyj, łaskawy, na dary,
które składamy na Twoich ołtarzach, 
i spraw, aby wszystko, co jest w nas grzeszne, z powodu naszej ułomność,
zostało uświęcone Twoją mocą.

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu 
Również ta modlitwa nad darami przejęta została ze Zbioru z Werony 

w sposób zupełnie niezmieniony pod względem treści.
Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Treścią swą nasza modlitwa nad darami nawiązuje do czwartego roz-

działu Drugiego Listu do Koryntian, w którym św. Paweł przeciwstawia 
się wyraźnie swoim przeciwnikom, nie dopuszczającym do siebie przeko-
nania, jakoby on, słaby człowiek, poddawany próbom i utrapieniom, mógł 
być przez Boga wybrany na sługę Jego zbawczego dzieła. Paweł wyraź-
nie udowadnia, że to właśnie słabości i cierpienia upodabniają zarówno 

58 W drugim wydaniu MR stosowane było wyrażenie exibemus.
59 Orationes et preces diurnae [XVIII, XXXII]. Item alia (MD).
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jego, jak i innych apostołów do Chrystusa, że stają się narzędziem przeka-
zu prawdy o ludzkiej naturze Jezusa, który dzięki temu, iż przyjął postać 
człowieka, upadłego na skutek grzechu i podległego słabościom, stał się 
Zbawcą całego rodzaju ludzkiego60. Stał się nim w mocy Ducha Świętego, 
bowiem od Boga pochodzi owa przeogromna moc, która jest źródłem prze-
miany rodzaju ludzkiego, a nie od słabych ludzi (por. 2 Kor 4,7). Podobnie 
liturgiczne dary (munera) przynoszone do ołtarza – a są nimi chleb i wino 
– oraz przedstawiane Bogu (quae tuis altaribus exibemus), zostają mocą 
Boga (tua virtute) przemienione, by stać się widzialnym znakiem, czy-
li sakramentem naszego uświęcenia, przemiany i wyzwolenia ze wszyst-
kiego, co – na skutek ludzkiej słabości (nostra fragilitate) – pogrąża nas  
w grzechu, a przez to sprawia, że zostajemy jakby sprowadzeni do niższe-
go poziomu, jakby „zniesieni w dół” (quod... defertur), czyli tracimy ten 
poziom duchowego życia, na który może nas wynieść i na którym może 
nam pozwolić się utrzymać przeogromna moc Boga. 

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus
rzeczowniki: altar, fragilitas, munus, virtus61

przymiotnik: propitius62

czasowniki: defero, exhibeo, intueor, sacro63

spójnik podrzędny: ut
Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:

PRIMARIA
Domine, propitius (quaesumus)

munera intuere

ATTRIBUTIVA RELATIVA FINALIS

quae tuis altaribus exhibemus ut (id) tua virtute sacretur

ATTRIBUTIVA RELATIVA
quod nostra fragilitate 
defertur

60 Por. NGCB, s. 1072.
61 W celowniku l. mn.: altaribus; w bierniku l. mn.: munera; w narzędniku l. poj.: 

fragilitate, virtute. 
62 W mianowniku l. poj.: propitius.
63 Czas teraźniejszy: tryb rozkazujący – intuere (dep); tryb oznajmujący: strona czyn-

na, 1 os. l. mn. – exhibemus, strona bierna, 3 os. l. poj. – defertur; tryb przypuszczający: 
strona bierna, 3 os. l. poj. – sacretur. 
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Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA (+PROP ATTRIBUTIVA RELATIVA) + 
PROP FINALIS (+PROP ATTRIBUTIVA RELATIVA)

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
prośba: intuere munera
przedmiot prośby: ut tua virtute sacretur
predykaty: quae tuis altaribus exihbemus; quod nostra fragilitate  
defertur
atrybucja: (qui es) propitius
O = i(n+at) + p(pr) + f(pr)
Analiza semantyczna 
Modlitwa przypomina swą strukturą (w sposób bardziej ewidentny 

niż dwie wcześniej analizowane) budowę kolekt, szczególnie tych, które  
w swej konstrukcji nie posiadają anamnezy. Rozpoczyna się prośbą,  
w którą wkomponowana jest inwokacja Domine, funkcjonującą (jako zda-
nie nadrzędne tekstu) w ścisłym związku z podrzędnym zdaniem względ-
nym, które – przerywając jakby na chwilę logiczną ciągłość pomiędzy 
zdaniem głównym i podrzędnym skutkowym – precyzuje dokładniej,  
o jakich to darach mówi kierowana do Boga prośba (quae tuis altaribus 
exibemus). Również zdanie skutkowe, które tak jak każde tego typu zdanie 
wywołane jest przez treść zdania nadrzędnego, występuje w ścisłej harmo-
nii z podporządkowanym sobie zdaniem względnym, choć funkcja owego 
zdania względnego zostaje jakby rozszerzona do roli podmiotu czasowni-
ka sacretur.

Środek ciężkości semantycznej wymowy tekstu położony jest na wy-
raźnym wyeksponowaniu prawdy o tym, że Pan jest łaskawy (propitius). 
Ten fakt dodaje odwagi świadomemu swej ułomności i powodowanej nią 
grzeszności ludowi, aby prosić Pana o to, by wejrzał na przedkładane Mu 
dary oraz uświęcił wszystko, co w życiu ludzi jest grzeszne. Prośba ta na-
kreśla semantyczną opozycję w tekście, z której wyłaniają się jego dwie 
zasadnicze linie znaczeniowe: jedna dotyczy człowieka, który choć ułom-
ny i grzeszny, to jednak gotowy jest do przedkładania Bogu podejmowa-
nych w życiu ofiar, kierując do Niego swe prośby o potrzebne łaski; druga
dotyczy Boga, który choć sam w sobie święty (ma w sobie moc uświę-
cania), to jednak zawsze jest otwarty na grzesznego człowieka, łaska-
wy wobec niego i gotowy do uświęcającego działania w sprawowanych 
przez Kościół misteriach. Linie te można graficznie zapisać w następujący 
sposób:
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Człowiek Bóg

grzeszny święty

ułomny w działaniu łaskawy w działaniu

gotowy do podejmowania w życiu 
ofiar i przedkładania ich Bogu

otwarty na dobre postanowienia 
człowieka i podejmowane w życiu 

próby

uciekający się do Boga z prośbą  
o potrzebne łaski gotowy do uświęcającego działania

Analiza pragmatyczna 
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

HOMOIOTELEUTON: defertur | sacretur
Sprawą z pragmatycznego punktu widzenia reflektującą jest fakt, że

w analizowanej modlitwie wzmiankowane są „ołtarze Pana” (altaria 
Domini), a nie jeden tylko ołtarz. Występująca w tekście liczba mnoga 
ma, jak się wydaje, swoją specyficzną wymowę i swe praktyczne zabar-
wienie, natomiast nie stanowi z pewnością nawiązania do idei ołtarzy  
w starożytnych religiach pogańskich (Greków lub Rzymian), w ramach 
których wznoszono je dla składania ofiar poszczególnym bóstwom, choć
nie wszystkie kultury i nie zawsze domagały się budowania takich ołta-
rzy64. Wzmiankowana wyżej liczba mnoga nie odnosi też do idei starote-
stamentalnego zwyczaju wznoszenia ołtarza całopalenia65 lub kadzenia66. 
Ołtarz chrześcijański nie miał nigdy w historii żadnego odniesienia do 
ołtarzy pogańskich i żydowskich67. Nabył natomiast od najdawniejszych 
czasów odniesienia do Chrystusa i Jego krzyżowej ofiary, a przez to 

64 Por. B. Nadolski, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Kraków 2008, s. 19. 
65 Ofiara całopalna składana była w świątyni każdego dnia rano i wieczorem, jak

też przy wielu innych okazjach. Nazwa ofiary wywodzi się stąd, że zwierzę ofiarne pa-
lone było w całości w ogniu, a dym wznosił się do Boga (zob. hasło „Całopalenie”, 
w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, tłum. i oprac. polskie K. Romaniuk, 
Poznań 1981, s. 176). Ołtarz całopalny budowany był z kamienia w kształcie kwadra-
tu i umieszczany w obrębie muru świątyni. Ustawiany był na pewnym podwyższeniu,  
a dochodziło się do niego po nieznacznej pochylni (por. tamże, s. 454). 

66 Kadzidło było w Starym Testamencie używane jako wonność składana w ofierze.
Palono je w świątyni u wejścia do miejsca najświętszego, przed ofiarą poranną i po wie-
czornej, na znak uwielbienia Boga (por. Kpł 2,1.15; 24,7; Łk 1,9-11; hasło „Kadzidło”, 
w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego..., s. 326). Dokonywano tego obrzędu na ołtarzu 
kadzenia, budowanym z drzewa cedrowego i pokrywanym złotem (por. 1 Krl 6,20; 7,48; 
Łk 1,11; hasło „Ołtarz”, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego..., s. 454).

67 Por. hasło „Ołtarz”, w: Leksykon..., s. 1094. 
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 postrzegany był w kategoriach sakramentalności, określanej różnymi poję-
ciami synonimicznymi (np. forma, obraz, podobieństwo) – harmonizujący-
mi z ówczesnym sposobem myślenia68. Stąd w początkach chrześcijaństwa 
występował w miejscach liturgicznych zebrań tylko jeden ołtarz69. I choć 
w okresie, z którego pochodzi analizowana w tym miejscu modlitwa nad 
darami (V wiek), przewidziana w Mszale Pawła VI na 19 grudnia, zaczę-
ło dochodzić do mnożenia ołtarzy w budynkach sakralnych chrześcijan70, 
to jednak w przypadku naszego tekstu prawdopodobne jest zastosowanie 
gramatycznego zabiegu, możliwego do napotkania w literaturze przed-
miotu, polegającego na tym, że forma liczby mnogiej (altaria) użyta jest  
w znaczeniu pojedynczym71. Oprócz tego zakorzeniało się z czasem wśród 
chrześcijan przekonanie o potrzebie czystości przystępujących do ołtarza, 
by uczestniczyć w sprawowanej przy nim ofierze72. Ofiara czysta, święta 
i doskonała73 zaczęła się coraz bardziej w świadomości uczniów Chrystu-
sa domagać ofiary duchowej, składanej w codziennym życiu, a polegają-
cej na wyzbywaniu się zła, na nieustannym nawracaniu się i wyznawaniu 
grzechów, by składana na ołtarzu ofiara nie była kalana74. Tekst analizo-
wanej modlitwy chce więc jakby zwrócić naszą uwagę na fakt, że podczas  
Eucharystii dochodzi do symbiozy ołtarza, przy którym dokonuje się cele-
bracja Mszy św. (symbolizuje on zawsze Chrystusa i jest miejscem składania  
oraz konsekrowania darów chleba i wina), z „ołtarzem” codziennego życia 

68 Por. tamże, s. 1095.
69 Rozwiązanie takie miało zastosowanie zgodnie z zasadą przyjętą przez św. Igna-

cego Antiocheńskiego na podkreślenie jedyności Eucharystii: „Jedno [...] jest Ciało Pana 
naszego Jezusa Chrystusa i jeden kielich [...], jak też jeden biskup razem z kapłanami  
i diakonami” (List do Kościoła w Filadelfii IV,1, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców 
Apostolskich („Biblioteka Ojców Kościoła” 10), wstęp, komentarz i oprac. M. Starowiey-
ski, Kraków 1998, s. 133. 

70 W omawianym okresie V wieku rozpowszechniać się zaczął zwyczaj kilkakrotnego 
sprawowania Mszy św. przez jednego kapłana w tym samym dniu (chodzi o Msze „pry-
watne” i wotywne), co legło u podstaw mnożenia liczby ołtarzy. Do tego przyczyniła się 
również zasada, według której przy jednym ołtarzu jednego dnia nie wolno było odpra-
wiać dwóch Mszy, podobnie jak nie wolno było odprawiać kapłanowi przy ołtarzu, przy 
którym celebrował biskup (postanowił to np. Synod z Auxerre z 578 roku). Do wzrostu 
liczby ołtarzy przyczynił się również rozwój kultu męczenników (nad grobem każdego  
z nich budować bowiem zaczęto w kryptach ołtarze), a także rosnąca między wspólno-
tami wierzących rywalizacja w zakresie posiadania ołtarzy. Kwestia ta osiągnęła swe 
apogeum w XIII–XV wieku. Por. hasło „Ołtarz”, w: Leksykon..., s. 1096.

71 Por. tamże, 1094. 
72 Por. Nauka Dwunastu Apostołów (Didache) IX,5, w: Pierwsi świadkowie..., s. 37.
73 Por. Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna, w: Mszał rzymski dla diecezji..., s. 310*.
74 Por. hasło „Ołtarz”, w: Leksykon..., s. 1094. 
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chrześcijan, na którym składane są przez nich codzienne, duchowe ofiary
miłe Bogu. 

20 grudnia

A. Tekst

1 Intende, quaesumus, Domine, sacrifícium singuláre, VELOX

2 ut huius participatióne mystérii, TARDUS

3 quae speranda credimus, exspectáta sumámus. PLANUS (Ve 868)75

3 exspectata] expectata cod. 

Panie, wejrzyj, prosimy, na wyjątkową ofiarę,
i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium, 
otrzymali wszystko, czego z głęboką nadzieją oczekujemy. 

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Modlitwa pochodzi ze Zbioru z Werony i została pod względem treści 

przejęta przez Mszał Pawła VI w wersji całkowicie zgodnej ze źródłową, 
pod względem zaś ortografii dokonoano w niej jednej tylko, niewielkiej
zmiany, dotyczącej pisowni wyrazu exspectata76. 

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Treść analizowanej modlitwy stanowi jakby praktyczne zastosowanie 

myśli wyrażonej przez Cypriana, podkreślającego z naciskiem potrzebę 
takiego świadectwa ze strony chrześcijan, które by przekonywało świat  
o tym, że podczas życia ziemskiego dążą oni do osiągnięcia chwały wiecz-
nej, a nie doczesnej, i że potrafią być przy tym ludźmi cierpliwego, peł-
nego nadziei oczekiwania77. Perspektywa taka i zapotrzebowanie na tego 
typu świadectwo bazują na nauce św. Pawła o wielkim znaczeniu nadziei 
w życiu chrześcijan. Nadzieja pozwala nam czuć się i być już rzeczywisty-
mi uczestnikami tego zbawienia, które wysłużył nam Chrystus na krzyżu 
(por. 1 Kor 1,18.21; 15,2). Jest to bowiem taka nadzieja, której spełnie-
nie już się ogląda i jednocześnie z wytrwałością się na nie oczekuje (por.  
Rz 8,24-25). Chrystus bowiem już za nas umarł (por. 1 Tes 5,10) – uczynił 

75 Ieiunii mensis septimi et orationes et preces [XXVII, II] Item alia (MD).
76 Por. R. Kaczynski, Die Amtsgebete..., s. 82.
77 Por. Liber de bono patientiae 13: „Non enim praesentem gloriam sequimur, sed futu-

ram [...]. Propterea expectatio et patientia necessaria est, ut id quod esse coepimus imple-
amus, et quod credimus et speramus Deo repraesentante capiamus” (PL 4,630–631).
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to w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami (por. Rz 5,6), 
niemniej my Go w dalszym ciągu wyczekujemy jako Zbawcy (por. Flp 
3,20). Wydarzenie zbawcze Chrystusa jest dziełem już dokonanym. Zosta-
liśmy bowiem już pojednani z Bogiem przez śmierć i zmartwychwstanie 
Jego Syna. Na eschatologiczny efekt tego dzieła, w postaci osiągnięcia 
zbawienia (por. 1 Tes 5,9), wciąż jednak oczekujemy: wciąż wyglądamy 
nadejścia tego dnia, w którym dostąpimy zbawienia przez życie Jezusa 
(por. Rz 5,10)78. Jako chrześcijanie jesteśmy więc – zgodnie z terminolo-
gią analizowanej modlitwy – uczestnikami zbawczego misterium, które  
z jednej strony pozostaje przed naszymi oczami wciąż zakryte, bo jest ta-
jemniczym, ukrytym w Bogu planem (por. Ef 3,9), z drugiej zaś jest nam 
już bliskie przez liturgiczną celebrację sakramentalnej Ofiary, którą modli-
twa nazywa Ofiarą jedyną, niepowtarzalną (sacrificium singulare). 

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus
rzeczowniki: mysterium, participatio, sacrificium79

przymiotniki: exspectatus, singularis80

przydawka przymiotna: speranda
czasowniki: credo, intendo, sumo81

spójnik podrzędny: ut
Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:

PRIMARIA
Domine (quaesumus)

sacrificium singulare intende

FINALIS

ut (huius participatione mysterii) sumamus

ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS
exspectata

(=quae exspectamus)

ATTRIBUTIVA RELATIVA

quae speranda credimus

78 Por. NGCB, s. 1838.
79 W dopełniaczu l. poj.: mysterii; w bierniku l. poj.: sacrificium; w narzędniku l. poj.: 

participatione.
80 W mianowniku l. mn.: exspectata.
81 Czas teraźniejszy: strona czynna: tryb rozkazujący – intende; tryb oznajmujący,  

1 os. l. mn. – credimus; tryb przypuszczający, 1 os. l. mn. – sumamus. 
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Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA + PROP FINALIS [+PROP  
ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS (+PROP ATTRIBUTIVA RELATIVA)]

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
prośba: intende sacrificium singulare
przedmiot prośby: ut sumamus
oznajmienie: huius participatione mysterii
atrybucja: exspectata
predykat: quae speranda credimus
O = i + p + f(id+at+pr)
Analiza semantyczna
Schemat strukturalny tej modlitwy nad darami jest taki, na jaki na-

trafia się podczas analizy kolekt. Rozpoczyna się mianowicie prośbą,
tworzącą zdanie nadrzędne tekstu, zawierającą w swej treści również in-
wokację Domine i zmierzającą ku celowi, wyrażonemu w zdaniu podrzęd-
nym skutkowym ut, huius participatione mysterii... exspectata sumamus. 
Prośba uzupełniona jest zdaniem dodatkowym, opisującym wewnętrzne 
nastawienie, z jakim ją Bogu przedkłada liturgiczne zgromadzenie, spo-
dziewające się osiągnąć upragniony skutek. Jest to mianowicie nastawie-
nie wiary chrześcijan wobec rzeczywistości co prawda już objawionych, 
ale też domagających się nieustannego oczekiwania w nadziei na ich pełną 
realizację (quae speranda credimus). 

Słowem odgrywającym kluczową funkcję w semantycznym polu ana-
lizowanego tekstu jest pojęcie mysterium. Ono bowiem ogniskuje w sobie, 
przyciąga wręcz inne pojęcia, które do owego misterium się odnoszą, choć 
traktują o nim przy użyciu odmiennych kategorii słownych. Faktycznie, 
wielka tajemnica wiary (mysterium), którą Kościół w liturgii sprawuje82, 
to nic innego, jak sacrificium singulare, „już” uobecniane z woli Chrystusa 
przez Kościół sakramentalnie (huius participatione mysterii), niemniej aż 
po dzień powtórnego przyjścia Pana przy końcu czasów wciąż „jeszcze” 
z głęboką wiarą i nadzieją przez chrześcijan oczekiwane (quae speranda 
credimus). 

82 W przypadku Eucharystii wieść o tym, że sprawowana jest wielka tajemnica wiary, 
obwieszczana jest zaraz po przeistoczeniu przez kapłana słowami „Mysterium fidei”. Por.
np. Prex eucaristica I, seu Canon romanus, w: Missale romanum ex decreto Sacrosancti 
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Io-
annis Pauli Pp. II cura recognitum, editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002, s. 576.
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Analiza pragmatyczna
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

HIPERBAT: huius ... mysterii
PARANOMAZJA: speranda / exspectata
Z liturgiczną celebracją związał Pan – aż do ponownego przyjścia Jezu-

sa w chwale – sposób na uczestniczenie w tajemnicy zbawczej (huius par-
ticipatio mysterii). Stąd tylko na tej drodze, tylko poprzez czynny udział 
w liturgicznej celebracji możemy w pełni wyznać, że naprawdę wierzymy 
w to wszystko, co nam do wiary zostaje podane, a co na etapie ziemskie-
go życia domaga się postawy nadziei (quae speranda credimus). Tylko na 
tej drodze możemy skutecznie oczekiwać i stosownie się przygotowywać 
do osiągnięcia (ut... exspectata sumamus) pełnego udziału w tajemnicy 
teraz wyznawanej i sakramentalnie urzeczywistnianej. Liturgia jest więc 
najdonioślejszym i najadekwatniejszym językiem wiary oraz nadziei; jest 
w pełni doskonałym wyznaniem: „wierzę, iż będę oglądał dobra Pana  
w krainie żyjących” (Ps 26,13), „ufam i cieszę się owym duchem wia-
ry, nawet gdy stwierdzam, że jestem w wielkim ucisku” (por. Ps 115,10;  
2 Kor 4,13). Celebracja liturgiczna sprawowana przez Kościół żyjący  
w ciągłym Adwencie czyni go już tu na ziemi błogosławionym, ponieważ 
stanowi dowód na to, iż – podobnie jak Maryja, a odwrotnie niż Tomasz 
– nie widząc, uwierzył w to (por. J 20,29), że spełnią się słowa powiedzia-
ne od Pana (por. Łk 1,45). 

21 grudnia

A. Tekst

1 Ecclesiae tuae, Domine, munera placátus assúme, PLANUS

2 quae et misericors offerénda tribuísti, TRISPONDIACUS

3 et in nostrae salutis potenter efficis transíre mystérium. TARDUS 
                        (Ve 1296)83

1 Ecclesiae] Aeclsiae / assume] adsume cod.

Panie, przyjmij, łaskawy, od Twego Kościoła dary,
których mu w pełni swojego miłosierdzia udzieliłeś, aby je składał Tobie   
               w ofierze,
i które swą mocą przemieniasz w misterium naszego zbawienia. 

83 In Ieiunio mensis decimi (XLIII, I: MD). Tekst powyższy znajduje się również  
w: GeV 1159: II, LXXXV [Orationes et preces mensis decimi]. Feria IIII (MD);  
GeV 165: I, XXV. Dominica II in Quadragesima (MD); Pad 506: CXIII. Hebdomada II 
post Pentecosten (MD).
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B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Modlitwa, którą w tym miejscu analizujemy, przynależy do katalogu 

najstarszych tekstów euchologijnych, jakimi posługuje się Kościół podczas 
sprawowania Eucharystii. Pod względem treści przejęta została wiernie 
ze Zbioru z Werony i reprezentuje tematykę związaną z obrzędem przy-
gotowania darów, pod względem zaś ortograficznym zmieniona jedynie 
w zapisie dwóch wyrazów: Ecclesiae i assume84.

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Modlitwa nasza posiada dosyć krótką, ale bogatą tematycznie treść. 

Zamykając obrzęd przygotowania darów, zasobnie rozbudowuje jego 
kontekst. Uświadamia nam mianowicie, że dary przynoszone do ołtarza 
pochodzą od miłosiernego Boga. On ich udziela nieustannie Kościołowi 
(Ecclesiae tuae... tribuisti), bo ciągle pamięta o swoim ludzie, jest dla nie-
go miłosierny („in aeternum misericordia eius” – Ps 135,23) i łaskawy 
(por. Dn 9,19). Bóg udziela tych darów ludowi nie tylko po to, by ten 
mógł zaspokoić potrzeby swego codziennego życia, by je niejako zatrzy-
mał wyłącznie dla siebie, ale by je umiał – należycie nimi gospodaru-
jąc – ofiarować Bogu (quae... offerenda tribuisti). Nie są one z powrotem 
potrzebne Bogu. Potrzebuje ich w dalszym ciągu lud dla podtrzymania  
w sobie życia wiecznego, którego dziedzicem z łaski Bożej się staje (por. 
Tt 3,7), właśnie dzięki dokonującej się podczas liturgii wymiany darów: 
składane przez Kościół na ołtarzu przemienia Bóg swą mocą (potenter 
efficis) w sakrament naszego zbawienia (in nostrae salutis... transire my-
sterium). Modlitwa ta uświadamia nam więc z mocą, że Bóg jest naszym 
zbawieniem (Por. Iz 12,2) i że w tym zbawieniu mamy prawdziwy udział 
„nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miło-
sierdzia Bożego” (Tt 3,5). To z kolei musi mobilizować Kościół do takiego 
sposobu życia, który by u Boga znalazł upodobanie, który by Go skłaniał do 
przyjęcia z upodobaniem przynoszonych przez Kościół do ołtarza darów, 
jako owocu składanej Mu w codziennym życiu przez jego członków ofiary
żywej, świętej i przyjemnej (por. Rz 12,1)85. Pociąga to za sobą potrzebę 
przemiany, która – podobnie jak w przypadku darów ofiarnych – dokonuje

84 Por. R. Kaczynski, Die Amtsgebete..., s. 82.
85 Z prośbą modlitwy „Ecclesiae tuae, Domine, munera placatus assume” harmoni-

zuje wyraźnie wezwanie Chromacjusza z Akwilei, które brzmi: „Quapropter si volumus 
munera nostra Deo placere, excludere iracundiam de corde nostro debemus” (Tractatus 
7,3,7: CCL 9, s. 414).
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się w życiu wierzących pod wpływem uprzedzającego działania Bożej łaski. 
Tylko On zdolny jest nas wydobyć z głębokości naszej niemocy i uprze-
dzającym działaniem swej łaski wynieść na wyżyny, których nie bylibyśmy  
w stanie osiągnąć o ludzkich tylko siłach86. 

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus
rzeczowniki: ecclesia, munus, mysterium, salus87

przymiotniki: misericors, placatus88

imiesłów bierny przyszły: offerendum89

czasowniki: assumo, efficio, transeo, tribuo90

przysłówek: potenter
spójnik współrzędny łączny: et

Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:
PRIMARIA
Domine, placatus

munera ecclesiae tuae assume

ATTRIBUTIVA RELATIVA ATTRIBUTIVA RELATIVA

quae (et) misericors tribuisti et
(quae) potenter in mysterium 
nostrae salutis transire efficis

FINALIS
offerenda

(ut offeramus)

Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA [+PROP ATTRIBUTIVA RELATIVA (+PROP 
FINALIS) + PROP ATTRIBUTIVA RELATIVA]

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
prośba: ecclesiae tuae munera assume
86 Por. Grzegorz Wielki: „[...] saepe nihil tale pro eius desiderio agimus, sed subito nos 

divina gratia praevenit, ab imo nostrae infirmitatiserigit,insupernarapitetinsperantibus nobis
gloriam suae lucis ostendit” (In Librum I Regum, Exp. 1,65: CCL 144, s. 91).

87 W dopełniaczu l. poj.: ecclesiae, salutis; w bierniku l. poj.: mysterium, l. mn.: 
munera.

88 W mianowniku l. poj.: misericors, placatus. 
89 W bierniku l. mn.: offerenda (od offero).
90 Strona czynna: czas teraźniejszy: bezokolicznik – transire; tryb rozkazujący – as-

sume; tryb oznajmujący 2 os. l. poj. – efficis; czas przeszły: tryb oznajmujący, 2 os. l. poj. 
– tribuisti. 
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predykaty: quae tribuisti; (quae) in nostrae salutis potenter efficis
transire mysterium
atrybucje: (qui es) placatus, misericors; offerenda
O = i(n+at+at) + p(pr1+at+pr2)
Analiza semantyczna 
Struktura modlitwy oscyluje wokół prośby o to, aby Bóg przyjął skła-

dane Mu podczas eucharystycznej celebracji dary. Prośba ta uzupełniona 
jest dwuczłonowym zdaniem względnym, które precyzuje, a przez to czy-
ni oczywistym, jakie to są te dary, które Kościół przedkłada Bogu podczas 
liturgii: są to mianowicie dary od Niego pochodzące i przez Niego samego 
(Jego mocą) przemieniane w sakrament niosący zbawienie wszystkim. We 
wspomnianą prośbę wkomponowana jest inwokacja prosta Domine. 

Elementem dominującym w semantycznym polu analizowanego tek-
stu są dary (munera). Są one poddane aktywności dwu podmiotów eucha-
rystycznej celebracji, a mianowicie aktywności Boga (Domini placati et 
misericordis) i zgromadzenia liturgicznego (Ecclesiae Dei). W opisanym 
działaniu z kolei dominujący akcent położony jest na Boga: od Niego dary 
pochodzą (munera, quae ... tribuisti), z Jego woli są przeznaczone do skła-
dania ich w darze ofiarnym (offerenda), przemieniane są Jego mocą w sa-
krament (mysterium) zbawienia dla wierzących (in nostrae salutis potenter 
efficis transire) i w końcu – jako przemienione – są przez Niego przyjmo-
wane (assume!) w ofierze. Aktywność zgromadzenia liturgicznego tożsa-
ma jest z przyjęciem darów od Boga i złożenia Mu ich w sakramentalnej 
ofierze. Przytoczone obserwacje zwracają naszą uwagę na charakteryzu-
jącą wspomniane pole semantyczne dynamikę dokonującej się w liturgii 
wymiany darów i wzajemnego przenikania się aktywności Boga i Jego 
ludu. W polu tym zarysowują się następujące linie znaczeniowe tekstu:
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Bóg
Dary Zgromadzenie 

liturgicznew swych 
przymiotach w swym działaniu

jest miłosierny udziela darów pochodzą od 
Boga

jest Kościołem 
Bożym

jest pełen mocy
przemienia dary 

w sakrament 
Eucharystii

stanowią materię 
dla sakramentu 

Eucharystii
jest beneficjentem

darów Bożych

jest łaskawy przyjmuje dar 
ofiarny Kościoła

przemieniane 
są w sakrament 
zbawienia dla 

wiernych

jest uczestnikiem 
misterium 
zbawienia

wznoszone są 
do Boga przez 

Kościół

jest podmiotem 
składającym Bogu 

sakramentalną 
ofiarę

Analiza pragmatyczna 
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

HIPERBAT: Ecclesiae tuae ... munera; in nostrae salutis ... mysterium
Z treści tekstu przebijają dwie bardzo praktyczne wskazówki życiowe 

dla uczestników liturgii. Pierwsza odświeża w nich świadomość o tym, 
że Bóg, który ich zwołuje i przez liturgię konstytuuje w jeden lud święty, 
jest Bogiem przejednanym, ułagodzonym (placatus). W określeniu tym 
zawiera się – zgodnie z synonimicznym zakresem znaczeniowym pojęcia 
– podstawowej wagi prawda o tym, że Bóg, którego Syn – Chrystus Jezus 
(por. 2 Kor 1,19) przez krzyż i zmartwychwstanie przejednał (ułagodził, 
przebłagał91), tj. dla całej ludzkości wysłużył Jego przebaczenie, pozostaje 
na zawsze bliski ludziom, że jest dla każdego życzliwy i miłosierny, tzn. 
pełen miłości przebaczającej. Gdyby nie ta odwieczna dyspozycyjność 
Boga na ułaskawienie (obdarzenie ludzkości zapowiedzianą już w raju ła-
ską pojednania ze sobą upadłego człowieka – por. Rdz 3,14-15), reszta 
Bożych cech oddzielałaby nas od Niego, a w związku z tym przedmiotem 
wyznawanej przez chrześcijan wiary pozostawałby Bóg daleki, odległy. 

Druga życiowa wskazówka, jaką analizowana modlitwa przekazu-
je uczestnikom liturgii na zasadzie dopełnienia prawdy o Bogu bliskim, 
utożsamia się z uwrażliwieniem ich na potrzebę pokory w życiu. Pełne  

91 Por. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, s. 511.
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bowiem miłości i bezwarunkowe otwarcie Boga na człowieka musi w tym-
że człowieku budzić postawę dziecka, które świadome jest faktu i umie 
być wdzięczne za to, że wszystko, co w życiu posiada, zawdzięcza wła-
śnie Jemu. Postawa chrześcijańskiej pokory motywowana jest świadomo-
ścią płynącą z wiary w to, iż wszystko, czym człowiek w życiu ziemskim 
dysponuje, pochodzi od Boga (zob. 1 Kor 4,7: „Cóż masz, czego byś nie 
otrzymał?”), choć domaga się też, z racji uzdolnienia go, a nawet zobo-
wiązania przez Stwórcę do aktywnej obecności w świecie (do zaludnia-
nia ziemi i czynienia jej sobie poddaną, do panowania nad stworzeniami  
i podejmowania trudu zdobywania pożywienia dla siebie po wszystkie dni 
życia – por. Rdz 1,28; 3,17). Bóg w akcie stwórczym powołał więc czło-
wieka do tego, by pozostawał z Nim w nieustannej twórczej współpracy, 
by jako obdarowywany Jego darami odwzajemniał się Mu postawą daru. 
Gdy to u zarania dziejów ludzkich na ziemi się nie udało, gdy człowiek 
wybrał grzech i przez to sprzeciwił się Bogu, zesłał Bóg na ziemię swoje 
odwieczne Słowo, którego wcielenie dało początek świętej wymianie (sa-
crum commercium), kiedy to Maryja z Nazaretu za sprawą Ducha Świę-
tego (por. Łk 1,35) dała Synowi Bożemu ludzką naturę. Dopełnieniem tej 
wymiany było uwielbienie człowieczeństwa Jezusa w misterium paschal-
nym, w którym ludzka natura Jezusa została przeniknięta chwałą Bóstwa. 
Niepowtarzalnym „miejscem” realizacji owego misterium wymiany jest 
liturgia z Eucharystią na czele. Przedziwna wymiana darów, dokonująca 
się w celebracji eucharystycznej, jest sama w sobie wielką tajemnicą. Stąd 
na początku każdej Mszy św. uczestnicy liturgii uznają, że są niegodni jej 
sprawowania, a stają przed Panem tylko dzięki Jego łasce, czyli dzięki 
temu, że jest On dla wszystkich łaskawy (placatus). Pokora jest najod-
powiedniejszą dyspozycją wierzących do przyjęcia darów, którymi Bóg 
w swym miłosierdziu obdarza wciąż ludzi. Wymiana ta trwa w celebracji 
każdej Eucharystii, w czasie której przynosimy do ołtarza chleb i wino 
(są one darami Boga Stwórcy i zarazem owocami pracy ludzkich rąk), 
aby mocą Ducha Świętego stały się dla nas „Chlebem życia” i „Napojem 
duchowym”. Przez przyjmowanie tych uświęconych darów otrzymujemy 
największą z możliwych łask, a mianowicie udział w Bóstwie Chrystusa. 
Jeżeli więc tyle w naszym życiu otrzymujemy od Boga, to nie możemy się 
chełpić, jakbyśmy nie otrzymywali (por. 1 Kor 4,7).
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22 grudnia

A. Tekst

1 In tua pietate confidéntes, (Ve 666)92 Dómine, TARDUS 
                                                     (Ve 146; 666; 1261)/
2 cum muneribus ad altaria veneránda concúrrimus, TARDUS (Ve 1261)93/
3 ut, tua purificánte nos grátia, TARDUS

4 iisdem quibus famulamur mystériis emundémur. VELOX (Ve 146)94

1 confidentes] qui in tua pietate confidunt cod. / Exsultantes (Ve 1261) || 3 gratia tua
 cod./

Panie, ufając w Twoje miłosierdzie,
biegniemy z darami do czcigodnych ołtarzy,
abyśmy dzięki Twej uświęcającej łasce,
zostali obmyci tymi misteriami, dzięki którym spełnia się nasza służba  
              na rzecz Twojej chwały. 

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
W przypadku tej modlitwy nad darami stajemy wobec pewnego – na 

taką skalę w dotychczasowej analizie tekstów Adwentu nie spotykanego 
– rezultatu kompilacji tekstów. Modlitwa w tej formie, w jakiej ją dziś 
stosujemy w liturgii, zaistniała pod wpływem posoborowych prac rewi-
zyjno-adaptacyjnych. Pod względem treści przynależy do najstarszej, to 
znaczy do weroneńskiej tradycji euchologijnej. Pod względem zaś kom-
pozycyjnym stanowi nową formułę. Choć bowiem w porównaniu z tek-
stami źródłowymi, na bazie których powstała, nie reprezentuje żadnej 
nowej myśli czy zdania, to jednak nie odtwarza też żadnego z nich wiernie  
w całości. Stanowi natomiast godny zauważenia ekstrakt. Inwokacja po-
chodzi ze wszystkich trzech źródłowych tekstów. Zdanie główne zaś zo-
stało zaczerpnięte po części z Ve 666, po części zaś z Ve 1261 i przynosi 
tylko jedną – konieczną ze względu na przeobrażenie kontekstu – zmianę: 

92 XVIII, XLV [Orationes et preces diurnae]. Item alia (K): Początek tej modlitwy 
brzmi w Ve następująco: „Auxiliare, Domine, supplicibus tuis, ut opem tuae gratiae con-
sequantur...”.

93 Mense decembri. XL, VII [Natale Domini]. Item alia (MD). Dalszy ciąg tej mo-
dlitwy jest w Ve następujący: „...quia et omnium nobis hodie summa votorum et causa 
nostrae redemptionis exhorta est”.

94 Mense aprile [VIII, XXXVIII]. Item alia (MD). Początek tej modlitwy w Ve brzmi 
następująco: „Tribue nos, Domine, quaesumus, donis tuis libera mente servire...”.
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czasownik liczby mnogiej confidunt przyjął postać imiesłowu confidentes. 
Skutek upragniony do osiągnięcia oraz zdania uzupełniające wyraża zgro-
madzenie liturgiczne za pomocą słów zaczerpniętych z Ve 146.  

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Powyższa modlitwa nad darami nie nawiązuje tematycznie do przeży-

wanego przez Kościół Adwentu. Odnajdujemy w niej natomiast ewidentną 
aluzję do innych tematów, które w jej treści dają się wyodrębnić, a nawet 
stanowią pewnego rodzaju tematyczne bloki, możliwe do pogrupowania, 
w zależności od pochodzenia poszczególnych jej części z tekstów źródło-
wych. I tak, idea ufności pokładanej w Bogu – przejęta z Ve 666 – sięga 
swym pochodzeniem modlitwy niewzruszonego w ufności psalmisty, któ-
ry w słowach in Domino confido (Ps 10,2) wyznaje niezachwianą postawę 
konfidencji wobec Pana. Postawa ufności pokładanej w Bogu, a szczegól-
nie – jak precyzuje nasza modlitwa – w Bożym miłosierdziu (in tua pietate 
confidentes, Domine), staje się źródłem ludzkiego szczęścia, bo praw-
dziwie szczęśliwych ukazuje Biblia tych, co w Bogu „szukają ucieczki”  
(Ps 2,12). Z zagadnieniem uszczęśliwiającej ufności w miłosierdziu Bo-
żym wiąże się nierozerwalnie temat oczyszczenia, przejęty wraz ze znacz-
nym fragmentem tekstu z Ve 146. Oczyszczenia dostępuje Kościół w darze 
od Boga (tua purificante nos gratia). Dostępuje go przez sprawowaną Eu-
charystię. Ona to, stanowiąc wyraz służby składanej Bogu przez Kościół 
(quibus famulamur), jest źródłem całkowitego obmycia (iisdem mysteriis 
emundemur) sumień z martwych uczynków (por. Hbr 6,1), czyli z grze-
chów, które powodują śmierć duchową95. Z tej śmierci wyswobodził nas 
Chrystus, kiedy nas odkupił, składając Bogu samego siebie jako ofiarę
nieskalaną, abyśmy mieli pełny przystęp do Niego (por. Hbr 4,16; 7,25; 
10,19-22) i byli zdolni faktycznie Mu służyć (por. Hbr 9,13-14): zarówno 
przez sprawowany we wspólnocie kult, jak i przez – nieodzownie zwią-
zane z kultem oraz posiadające walor oczyszczający – składanie samych 
siebie na „ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną” (Rz 12,1). W zbawczej
ofierze Jezusa osobiście uczestniczymy wtedy, gdy przychodzimy do oł-
tarza z darami (cum muneribus ad altaria veneranda concurrimus), by 
sprawować Eucharystię. Temat darów przynoszonych podczas liturgii do 
ołtarza – ostatni z możliwych do wyodrębnienia we fragmencie modlitwy 
zaczerpniętym z Ve 1261, łączy się ściśle z Eucharystią. Oprócz samych 
siebie przynosimy faktycznie chleb i wino – owoc ziemi, winnego krzewu 
i pracy ludzkich rąk. Przedkładamy je Ojcu niebieskiemu oraz prosimy, 

95 Por. NGCB, s. 1219.
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aby mocą Ducha Świętego przemienił w ofiarę żywą, świętą i sobie przy-
jemną, w jedyną i doskonałą Ofiarę Nowego Testamentu, którą jest i składa
sam Jezus, stawszy się raz na zawsze w naszym ludzkim ciele doskonałą 
żertwą, składaną Bogu Ojcu za zbawienie całej upadłej ludzkości96. 

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus
rzeczowniki: altar, gratia, munus, mysterium, pietas97

przymiotnik: venerandus98

czasowniki: concurro, emundo, famulor99

imiesłowy czynne: confidens, purificans100

spójnik podrzędny: ut
Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:

PRIMARIA
Domine, 

cum muneribus concurrimus

ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS FINALIS
(nos) in tua pietate confidentes

(nos, qui confidimus) ad altaria veneranda

FINALIS

ut iisdem mysteriis emundemur

ATTRIBUTIVA RELATIVA CAUSALIS

quibus famulamur tua purificante nos gratia
(=quia tua gratia nos purificat)

96 Por. Fulgencjusz z Ruspe: „Christus ergo in forma Dei permanens […] formam 
servi accipiens, sacerdos est factus, per quem hostiam vivam, sanctam, Deo placentem 
offerre possimus. Nec tamen hostia a nobis offerri potuisset, si Christus pro nobis factus 
hostia non fuisset; in quo ipsa natura nostri generis vera est hostia salutaris” (Epistula 
14,37: PL 65,425).

97 W mianowniku l. poj.: gratia; bierniku l. mn.: altaria; w narzędniku l. poj.: pieta-
te, l. mn.: muneribus, mysteriis.

98 W bierniku l. mn.: veneranda. 
99 Czas teraźniejszy: tryb oznajmujący: strona czynna, 1 os. l. mn. – concurrimus, 

dep: 1 os. l. mn. – famulamur; tryb przypuszczający: strona bierna, 1 os. l. mn. – emun-
demur.

100 W mianowniku l. mn.: confidentes (od confido); w narzędniku l. poj.: purificante 
(od purifico).
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Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA (+PROP ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS)  
+ PROP FINALIS + PROP FINALIS (+PROP ATTRIBUTIVA RELATIVA) + PROP CAUSALIS

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
określenie czynności: cum muneribus ad altaria veneranda concurri-
mus
skutek czynności: ut iisdem mysteriis emundemur
predykat: quibus famulamur
atrybucje: (nos) in tua pietate confidentes; tua purificante nos gratia
O = i(at) + sa + f(pr+at)
Analiza semantyczna 
Zdanie główne w tekstach euchologijnych stanowi zwykle kierowaną 

do Boga prośbę (tak było w dotychczas analizowanych modlitwach nad 
darami i zasadniczo tak jest generalnie w innych przypadkach). Stąd od 
strony gramatycznej konstruowane jest ono w zasadzie w formie ekspli-
katywnej (np. suscipe Domine; intende Domine; Ecclesiae tuae, Domine, 
munera assume; albo przynajmniej przy zastosowaniu zwrotu grzeczno-
ściowego quaesumus). W przypadku modlitwy analizowanej w tym miej-
scu zdanie główne zbudowane jest natomiast w formie zdania twierdzącego 
(in tua pietate confidentes, Domine, cum muneribus ad altaria veneranda
concurrimus). To zdanie twierdzące reprezentuje właściwą sobie dynami-
kę akcji w nim przedstawionej. Przede wszystkim pozwala zrozumieć, że 
uczestnicy liturgicznej celebracji są ludźmi pokładającymi ufność w Bo-
żym miłosierdziu (in tua pietate confidentes, Domine), a na liturgię (ad al-
taria veneranda) nie przychodzą z pustymi rękami, lecz „wyposażeni są” 
w dary (przychodzą cum muneribus). 

Fakt, iż w tekście z 22 grudnia przeważają rzeczowniki nad cza-
sownikami (w proporcji pięć do trzech) mógłby wskazywać na jego 
statyczny charakter. Natomiast rodzaj występujących w nim czasow-
ników, wzmocnionych dwoma imiesłowami czynnymi (confidens, pu-
rificans) sprawia, że zarysowana modlitwą akcja jawi się jako żywa. 
Żywotność tę potęguje szczególnie czasownik concurro, który – sam  
w sobie – przyczynia się do odświeżenia i wzmocnienia świadomości 
wiernych, że ze składaniem Bogu darów nie powinni się w życiu ociągać. 

Wokół pojęcia mysterium osnuwa się semantyczna opozycja eksponu-
jąca działanie mające impuls w dwóch różnych podmiotach, tj. w Bogu, 
który obdarza łaską uświęcenia (podkreśla to grupa semantyczna tua puri-
ficante nos gratia), oraz w liturgicznym zgromadzeniu, które oddaje Bogu 
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cześć i chwałę (eksponuje to grupa semantyczna quibus famulamur). Oba 
te działania spotykają się na tej samej płaszczyźnie liturgicznej celebracji, 
która w przypadku Mszy św. stanowi upamiętnienie zbawczych misteriów 
Chrystusa (iisdem mysteriis). Ze wspomnianych opozycji wyłaniają się 
dwie linie znaczeniowe tekstu. Obie ułożone są pionowo, z tym że linia 
ze zwrotem zstępującym odnosi się do działania Bożego (tylko On jest  
w stanie uświęcić człowieka przez oczyszczenie go z grzechów), natomiast 
linia ze zwrotem wstępującym do działania ludzkiego (tylko uświęcony 
człowiek jest w stanie oddawać Bogu chwałę). Istotne znaczenie posiada 
z punktu widzenia teologicznego dopowiedzenie zawarte w grupie seman-
tycznej in tua pietate confidentes. Odnajdujemy w niej klarowną definicję
zgromadzenia liturgicznego: tworzą je mianowicie chrześcijanie (ufający 
w Boże miłosierdzie) schodzący się razem (cum muneribus ad altaria ve-
neranda concurrentes), by wcielać w czyn mandat Jezusa, który brzmi „to 
(haec mysteria) czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19). 

Analiza pragmatyczna 
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

HIPERBAT: iisdem ... mysteriis
Zauważony wyżej fakt, że analizowana w tym miejscu modlitwa nad 

darami pod względem treści przynależy do weroneńskiej tradycji eucho-
logijnej, niemniej pod względem kompozycyjnym stanowi formułę nową, 
odzwierciedlony jest w jej treści, której semantyczne aspekty dopiero co 
wyartykułowaliśmy. Autorzy prac kompilacyjnych tak podobierali frag-
menty kompozycyjne tekstu, by przelany został na papier duch Soboru 
Watykańskiego II w podejściu do natury liturgii świętej i jej znaczenia  
w życiu Kościoła. Faktycznie, głębsza refleksja nad tekstem pozwala do-
strzec w nim jakby grunt dla opisowej definicji liturgii, jaką odnajdujemy
w konstytucji Sacrosanctum Concilium. W dokumencie tym natrafiamy
m.in. na stwierdzenie oznajmujące, że w liturgii „przez znaki dostrze-
galne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków do-
konuje uświęcenie człowieka101, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa,  

101 Myśl o uświęceniu człowieka zakorzeniona jest więc, co łatwo stwierdzić na przy-
kładzie omawianej modlitwy, w starożytnej tradycji euchologijnej Kościoła, do której 
– jak widać – sięgnął Sobór Watykański II w swoim nauczaniu. Oczywistą jest rzeczą, że 
pierwotnym źródłem, jaki nas ze wzmiankowaną myślą zapoznaje, jest sama Biblia. To 
bowiem w niej prawda o uświęceniu człowieka przekazana jest pierwszoplanowo jako 
owoc dokonanego przez Boga w Chrystusie usprawiedliwienia i jako proces (polegający, 
zgodnie z treścią modlitwy nad darami z 22 XII, na ciągłym oddziaływaniu na nas łaski 
oczyszczającej – purificantis gratiae), który w życiu każdego wierzącego rozpoczyna się 
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to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny” (nr 7)102.  
To spostrzeżenie utwierdza w nas znaną skądinąd po Soborze Watykań-
skim II wiedzę, że istota dokonanej na nim reformy liturgicznej polegała  
w znacznej mierze na powrocie do źródeł, na ponownym otwarciu przed 
Kościołem zasobnego skarbca starożytnych tekstów liturgicznych, zebra-
nych i wydanych krytycznie w tzw. sakramentarzach, czyli księgach stoso-
wanych w liturgii przed powstaniem mszału, o istnieniu których w Kościele 
średniowiecza nie wiedziano, ponieważ zaniechano ich używania i przez 
długi czas nie uświadamiano sobie ich istnienia oraz reprezentowanego 
przez nie bogactwa tekstów, pełnych treściowej głębi euchologijnej103. 

Wyeksponowany w omawianej formule modlitewnej fakt, że ze składa-
niem Bogu darów nie można się w życiu ociągać, ma znaczenie bardzo prak-
tyczne, bowiem pobudza gorliwość wiernych do tego, by na Eucharystię,  
podczas której dokonuje się upamiętnienie misterium naszego uświęce-
nia i oddawana jest Bogu chwała, nie przychodzili z pustymi sercami.  
Z praktycznego punktu widzenia zwraca się więc w tej modlitwie uwagę 
na ścisły, a tym samym konieczny związek liturgicznej celebracji z co-
dziennym życiem wiernych i codziennego ich życia ze sprawowaną we 
wspólnocie Kościoła celebracją. 

w sakramencie odrodzenia i trwa aż do ziemskiej śmierci. Niezależnie jednak od owego 
pierwszoplanowego charakteru Biblii, również tradycja liturgiczna (w przypadku oma-
wianego tekstu sięgająca swymi korzeniami V wieku), inspirowana skądinąd Biblią, speł-
niła ważną rolę w utrwalaniu prawdy o uświęcającym działaniu Boga najdoskonalej, bo  
z efektywnym skutkiem, właśnie w liturgii, szczególnie zaś w jej nurcie soteriologicznym 
(katabatycznym). Do tej tradycji sięga bezpośrednio nasz tekst i z nim nas zapoznaje.

102 Również drugi z podstawowych członów wzmiankowanej opisowej definicji li-
turgii tkwi korzeniami głęboko w tradycji liturgicznej Kościoła. Poświadcza to fakt 
obecności w tekście naszej modlitwy nad darami grupy semantycznej quibus (mysteriis) 
famulamur, która uwypukla drugi z nurtów sprawowanej liturgii, a mianowicie nurt la-
treutyczny (anabatyczny), wznoszony do Boga przez Kościół na mocy uświęcającego 
obmycia, jakiego źródłem są upamiętniane z polecenia Jezusa mysteria. 

103 Wystarczy wspomnieć, że Zbiór liturgiczny z Werony (nazywany też Sakramenta-
rzem leoniański lub weroneńskim), którego teksty w tym punkcie opracowania analizu-
jemy, został odnaleziony w Weronie dopiero w XVIII wieku, a pierwszym jego wydawcą 
stał się w 1735 roku G. Bianchini. Por. A. Nocent, Storia dei libri liturgici..., s. 148.
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Przechodzimy do analizy modlitw nad darami Adwentu, które two-
rzą serię gelazjańską. Nazwa tej serii wywodzi się od tekstów, których 
źródłem jest Sakramentarz gelazjański „Stary”. Manuskrypt tego sakra-
mentarza, oznaczony jako Reginensis latinus 316, znajduje się w zbiorach 
Biblioteki Watykańskiej. Wyróżniającą cechą tego sakramentarza jest jego 
podział na trzy części. Pierwsza z nich zawiera teksty na okres tzw. Tem-
porale czasu Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Charakterystyczne jest to, 
że nie znajdujemy w niej niedziel po Objawieniu Pańskim, lecz formula-
rze na siedem niedziel między Wielkanocą a Zesłaniem Ducha Świętego. 
Zawiera też m.in. obrzęd pokuty publicznej, święceń prezbiteratu, diako-
natu, dedykacji nowej bazyliki, konsekracji biskupa i dziewic, celebracji 
katechumenatu, sakramentów chrztu i pokuty. Druga część grupuje teksty 
na obchód wspomnień świętych (męczenników) oraz ważny z punktu wi-
dzenia niniejszego opracowania dodatek z formularzami na niedziele Ad-
wentu (jak również tygodnia Suchych Dni). Część trzecia zawiera teksty 
na niedziele zwykłe, modlitwę eucharystyczną, modlitwy za chorych, przy 
poświęceniu wody i pokropieniu, za zmarłych, Msze wotywne oraz inne 
celebracje. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można dziś wysnuć tezę naj-
bardziej prawdopodobną, iż sakramentarz ten powstał około roku 750 roku 
w Chelles, miejscowości ze znajdującym się tam klasztorem mniszek, usy-
tuowanej nieopodal Paryża104, na podstawie starszych, pochodzących z VI 
i VII wieku kodeksów modlitw105. Niezależnie od tego sprawa pochodze-
nia i przeznaczenia sakramentarza pozostaje wciąż punktem najbardziej 
spornym. Istnieją na ten temat liczne opinie i hipotezy. Pierwszą z nich 
sformułował w 1957 roku Antoine Chavasse. Jego zdaniem, sakramentarz 

104 Por. J. Miazek, Liturgia w czasach ojców Kościoła, „Warszawskie Studia Teolo-
giczne” 20,1 (2007), s. 158.

105 Pierwszymi wydawcami Sakramentarza gelazjańskiego byli: G.M. Tommasi, 
Codices sacramentorum nongentis annis vetustiores, Roma 1680 (por. też A. Vezzosi,  
Ve nerabilis viri Thomasi opera omnia, t. 6, Roma 1751); L.A. Muratori, Liturgia roma-
navetus, t. 3, Venezia 1748, kol. 493–776; wydanie krytyczne H.A. Wilson, The Gelasian 
Sacramentary. Liber sacramentorum romanae ecclesiae, Oxford 1894. Nowego wydania 
krytycznego dokonali L.C. Mohlberg, L. Eizenhöfer, P. Siffrin, Liber Sacramentorum 
Romanae Aecclesiae Ordinis Anni Circuli (Co. Vat. Reg. lat. 316 / Paris. Bibl. Nat. 7193, 
41/56). Sacramentarium Gelasianum („Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series 
maior. Fontes IV”), Roma 19813. Por. A. Nocent, Storia dei libri..., s. 151, przyp. 10;  
B. Nadolski. Liturgika, t. 1, s. 69; J.W. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii 
rzymskiej..., s. 73, 74.
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ten powstał w Rzymie na użytek „prezbiterów tytularnych” (różni się więc 
od sakramentarza papieskiego), a następnie przepisany został w państwie 
Franków. Opinia Chavasse’a nie spotkała się ze zbyt wielkim poparciem, 
a nawet wzbudziła głosy krytyki, choćby dlatego, że wśród tekstów tego 
sakramentarza można odnaleźć liczne i typowe elementy galijskie. Stąd 
też kwestią wciąż interesującą i ważną pozostaje odpowiedź na pytanie, 
czy zbiór ten jest pochodzenia rzymskiego (w późniejszym okresie przepi-
sany na terenach galijskich), czy też rdzennie galijskiego106. W przypadku, 

106 Już w 1889 roku L. Duchesne utrzymywał, że Sakramentarz gelazjań-
ski pochodzi z Rzymu, ale ma pewne wpływy galijskie (por. Origines du cul-
te chrétien. Étude sur la liturgie latine avant Charlemagne, Paris 19255). W 1927  
A. Baumstark twierdził, że powstał on na terenie Francji, po śmierci Grzegorza Wiel-
kiego, bazując jednak na starożytnych źródłach rzymskich (por. jego Untersuchungen 
w dodatku do: Die älteste erreichbare Gestalt des Liber sacramentorum anni circu-
li der römischen Kirche (Cod. Pad. D 47), wyd. K. Mohlberg („Liturgiegeschichtliche 
Quellen” 11/12), Münster 1927). Taką samą opinię podtrzymywał w 1928 H. Holwein 
(por. Untersuchungen über die überlieferungsgeschichtliche Stellung des Sacramenta-
rium Gregorianum, „Ephemerides Liturgicae” 42,3 (1928), s. 231–257). W roku 1948  
E. Bourque dopatrywał się w omawianym sakramentarzu zbioru ksiąg (tzw. libelli) 
rzymskich z pewnymi dodatkami galijskimi. W 1952 H. Schmidt podjął i rozwinął myśli 
opracowane przez Baumstarka i Holweina, konkludując, że dla wszystkich trzech sa-
kramentarzy (weroneńskiego, gelazjańskiego i gregoriańskiego) musiało istnieć jakieś 
wcześniejsze wspólne źródło liturgiczne, a dwa pierwsze powstały poza Rzymem (por. 
De lectionibus variantibus in formulis identicis sacramentariorum Leoniani, Gelasiani 
et Gregoriani, „Sacris Erudiri” 4 (1952), s. 103–173). Przeciwko tezie Schmidta wypo-
wiedział się B. Capelle, powołując się na Andrieu (por. Le sacramentaire romain avant  
S. Grégoire, „Revue Bénédictine” 64 (1954), s. 157–167). W 1957 A. Chavasse umiejsco-
wił powstanie Sakramentarza gelazjańskiego w Rzymie (na użytek rozmaitych kościo-
łów prezbiterialnych na peryferiach Rzymu), ale dostrzegł w nim pewne pozarzymskie 
dodatki, co by wskazywało na istnienie źródła pregelazjańskiego, od którego zależały-
by, oprócz gelazjańskiego, również Sakramentarz gregoriański i księgi galijskie (por.  
Le sacrametaire Gélasien, Paris 1957). W roku 1961 C. Coebergh poddał tezę Chavasse’a  
w dużej części krytyce (por. Le Sacramentaire Gélasien Ancien. Une compilation de clercs 
romanisants du VIIe siècle, „Archiv für Liturgiewissenschaft” 7,1 (1961), s. 45–88). Rów-
nież w roku 1961, porównując różne księgi liturgiczne Galii, Anglii i Włoch z VII–VIII w.  
z Sakramentarzem gelazjańskim, odkrył istniejące podobieństwa i wyciągnął wniosek  
o istnieniu wspólnego starszego źródła (jest nim prawdopodobnie Sakramentarz Paolino 
z Noli z V w.). W związku z powyższym pochodzenie omawianego sakramentarza dato-
wałoby się na V wiek i nie byłoby związane z Rzymem (byłby to sakramentarz autorstwa 
papieża Gelazego, a więc wcześniejszy od Reginensis 316). W roku 1972 A.M. Martelli, 
zgadzając się z poglądami Coebergha, a nawet jeszcze bardziej pogłębiając jego tezę, 
przeciwstawił się Chavasse’owi i obalił szereg jego argumentów, a szczególnie ten, który 
odnosi się do istnienia w Sakramentarzu gelazjańskim dwóch albo trzech oracji przed 
„sekretą”. Sam jednak nie opracował żadnego nowego argumentu na omawiany temat. 
Por. A. Nocent, Storia dei libri liturgici..., s. 152, przyp. 13.
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gdyby odpowiedź na pierwsze pytanie była twierdząca, mielibyśmy do 
czynienia z pierwszym prawdziwie rzymskim – choć przeznaczonym na 
użytek „prezbiterów tytularnych” – sakramentarzem. W przypadku pozy-
tywnej odpowiedzi na pytanie drugie, honor bycia pierwszym sakramen-
tarzem rzymskim przypadłby dopiero Sakramentarzowi gregoriańskiemu. 
Gdyby natomiast udało się dowieść rzymskich korzeni Sakramentarza 
gelazjańskiego i zastosowania go najpierw w Rzymie, to uzyskalibyśmy 
przez to dowód na istnienie tam (prawie w tym samym czasie) dwóch róż-
nych ksiąg, a tym samym dwóch tradycji liturgicznych, to znaczy tradycji 
gelazjańskiej – prezbiterialnej (sprawowanej pod przewodnictwem prezbi-
terów w kościołach tytularnych)107, i gregoriańskiej – papieskiej (sprawo-
wanej pod przewodnictwem papieża w kościołach stacyjnych)108. 

W przypadku serii gelazjańskiej mamy do czynienia z trzema modli-
twami nad darami, jakie w Mszale Pawła VI zaproponowane są na okres 
Adwentu i przeznaczone na następujące dni tego okresu liturgicznego:
– niedziela drugiego tygodnia (modlitwa zaproponowana jest powtórnie 

we wtorek i piątek 1, 2 i 3T);
– 17 grudnia;
– 23 grudnia.

Niedziela drugiego tygodnia109

A. Tekst

1 Placare, Dómine, quáesumus, TARDUS

2 nostrae precibus humilitátis et hóstiis, TARDUS

3 et, ubi nulla suppetunt suffrágia meritórum, TRISPONDIACUS

4 tuae nobis indulgentiae succúrre praesídiis. TARDUS (GeV 1122)110 

107 Nazwa kościołów tytularnych wywodzi się od drewnianych bądź kamiennych tabli-
czek z nazwiskami właścicieli, umieszczonych na domach na terenie Rzymu przeznaczonych 
na miejsca kultu pierwotnych chrześcijan, a konkretnie na sprawowanie w nich – począwszy 
od III w. – Eucharystii. Domy te były darowane chrześcijanom, ale zachowywały tabliczki 
z nazwiskami ofiarodawców, otrzymując nazwę tituli, i z czasem zaczęły przeradzać się  
w świątynie. Por. L. Dechuesne, Les titres presbytéraux et les diaconies, „Mélanges d’Ar-
chéologie et d’Histoire” 7,1–2 (1887), s. 217–233; J.P. Kirsch, Die römischen Titelkirchen 
im Altertum („Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums” 9), Paderborn 1918, s. 135; 
J.W. Boguniowski, Domus Ecclesiae. Der Ort der Eucharistiefeier in den ersten Jahrhun-
derten, Rom–Kraków 1987, s. 289–335; B. Nadolski, Liturgika, t. 4, s. 94.

108 Zob. A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu..., s. 91– 93.
109 Modlitwa ta stosowana jest również we wt., pt. 1, 2 i 3T.
110 Orationes de Adventu Domini (II, LXXX: MD). Tekst powyższy znajduje się 

również w: GrH 782: 186 [Orationes de Adventu]. Dominica secunda (MD); Pad 785: 
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2 nostrae precibus humilitatis] humilitatis nostrae precibus cod. 

Panie, daj się przejednać, prosimy,
naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami
i zawsze tam, gdzie nie wystarcza pośrednictwo naszych zasług,
pośpiesz nam na pomoc wsparciem Twego przebaczenia. 

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Modlitwa powyższa zaczerpnięta została z GeV. Pod względem treści 

zachowuje wierność wersji źródłowej. Pod względem zaś szyku w drugim 
wierszu dokonano zmiany pozycji niektórych wyrazów, w celu poprawie-
nia rytmiki tekstu.

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Modlitwa nie przedstawia żadnej konkretnej aluzji tematycznej do Ad-

wentu. Treścią swą tworzy natomiast sugestywną analogię do wspólno-
towej, choć włożonej tylko w usta Daniela, modlitwy ludu wybranego, 
uznającego publicznie swój grzech, wyznającego winę i pragnącego siłą 
błagania ściągnąć na spustoszoną Jerozolimę Boże miłosierdzie i odno-
wienie111: nunc ergo exaudi, Deus noster, orationem servi tui et preces 
eius [...] Placare, Domine (Dn 9,17.19). Grzech wprowadza w życie ludu 
Bożego spustoszenie, niszczy jedność pomiędzy nim i Bogiem, prowadzi 
go do ruiny. Kościół jest tego świadomy, zna swój stan uniżenia. Jako lud 
przez grzech wielokrotnie i z własnego wyboru upokorzony, przez Boga 
jednak umiłowany i nabyty, ośmiela się Go prosić o miłosierdzie. Zwraca 
się do Niego, aby się dał przebłagać głosem wołającym z głębokości (por. 
Ps 129,1), stanowiącym modlitwę uniżonych (placare... nostrae precibus 
humilitatis). Pragnie Go także przejednywać całym życiem, które czyni 
– za św. Pawłem, wzywającym chrześcijan do oddawania samych siebie 
na ofiarę żywą i Bogu przyjemną (por. Rz 12,2) – jakby nieustanną litur-
gią ofiarniczą (placare, Domine... et hostiis). Kościół zdaje sobie sprawę 
z wartości i potrzeby takiej ofiary, podejmowanej w codziennym życiu,
choć wie, że łaski usprawiedliwienia dostępuje darmo, nie w zamian za 
czyny, ale przez odkupienie, które jest w Chrystusie (por. Rz 3,24). Czy-
ny zasługujące, których nam ludziom – prawdę mówiąc – po prostu brak 
(ubi nulla suppetunt suffragia meritorum), same w sobie nie byłyby nawet  

CXCVI [Orationes de Adventu]. Dominica II (MD); MR* (Bruy 819: 3). Dominica  
II Adventus (MD). 

111 Por. NGCB, s. 544, 545. 
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w stanie Boga przejednać, gdyby nie Jego niewyczerpana dyspozycyjność 
do nieustannego przebaczania nam, do darowania nam wciąż i na nowo 
zaciąganego długu. Przez Chrystusa, który przyszedł, „by opatrywać rany 
serc złamanych i zapowiadać wyzwolenie” (Iz 61,1), wprowadził Bóg po-
kój między sobą i nami (por. Rz 5,1), przez Niego zachowuje nas od karzą-
cego gniewu (por. Rz 5,9) i wspiera nas w ten sposób w wyzwalaniu się ze 
wszystkiego, co stanowi jakikolwiek brak w naszym duchowym życiu112. 
Z tego niezachwianego przekonania, że Bóg „o nas pamięta w naszym 
uniżeniu” (Ps 135,23), wyrasta pełna ufności prośba zgromadzonego na 
Eucharystii Kościoła: tuae nobis indulgentiae succurre praesidiis.

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus
rzeczowniki: prex, humilitas, hostia, suffragium, meritum, indulgentia, 
praesidium113

czasowniki: placo, suppeto, succurro114

spójnik współrzędny łączny: et
Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:

PRIMARIA PRIMARIA
Domine, (quaesumus) 
nostrae humilitatis precibus et hostiis placare et nobis indulgentiae tuae 

praesidiis succurre

TEMPORALIS
ubi nulla suffragia meritorum 
suppetunt

Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA + PROP PRIMARIA + PROP TEMPORALIS

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

112 Wzrost naszego życia duchowego dokonuje się faktycznie nie wtedy, kiedy tego 
sami zapragniemy, kiedy sami z własnej woli chcemy, ale wtedy, kiedy nas dźwiga łaska 
Boża. Sami zresztą często nic wręcz dla takiego wzrostu nie czynimy. Myśl taką wyraża 
w jednym ze swych dzieł Grzegorz Wielki, a obecność jej odnajdujemy w analizowanej 
w tym miejscu modlitwie nad darami: „saepe nihil tale pro eius desiderio agimus, sed 
subito nos divina gratia praevenit, ab imo nostrae infirmitatiserigit,insupernarapitet in-
sperantibus nobis gloriam suae lucis ostendit” (In Librum I Regum, Exp. 1,65: CCL 144, 
s. 91). 

113 W mianowniku l. mn.: suffragia; w dopełaniaczu l. poj.: humilitatis, indulgentiae,  
l. mn.: meritorum; w narzędniku l. mn.: hostiis, praesidiis, precibus.

114 Czas teraźniejszy: strona czynna: tryb oznajmujący, 3 os. l. mn.: suppetunt; tryb 
rozkazujący – succurre; strona bierna – placare.
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inwokacja prosta: Domine
prośba pierwsza: placare nostrae precibus humilitatis et hostiis
prośba druga: et tuae nobis indulgentiae succurre praesidiis
uzupełnienie: ubi nulla suppetunt suffragia meritorum
O = i + p1 + p2(ad)
Analiza semantyczna 
W strukturze swej modlitwa powyższa zawiera dwuczłonową prośbę,  

z której pierwsza część jest zwrotem do Boga, wzywanego za pomo-
cą inwokacji Domine, o to, aby dał się przebłagać pokornymi prośbami  
i ofiarami, druga zaś jest błaganiem, aby wspomagała nas łaska Jego prze-
baczenia, szczególnie wtedy (jak precyzuje modlitwa w zdaniu dodatko-
wym), gdy się okazuje, że nie dysponujemy uczynkami, które by mogły 
mieć dla nas wartość przebłagalną (ubi nulla suppetunt suffragia meri-
torum). Owe prośby wpisane są w obszar takiego pola semantycznego,  
w którym odczuwalne jest pewnego rodzaju napięcie, jakie wywołują trzy 
czasowniki obecne w tekście. Wszystkie zbudowane są na temacie cza-
su teraźniejszego. Dwa z nich występują w trybie rozkazującym, nato-
miast jeden w trybie oznajmującym. Oba czasowniki trybu rozkazującego 
mają bezpośrednie odniesienie do Boga. Przez to jednak, że zróżnicowana 
jest ich strona (jeden występuje w stronie czynnej, drugi zaś w biernej), 
to innych efektów domagają się wierzący od Boga przez użycie każdego 
z nich. Z jednej strony proszą Go o to, aby pozostał takim jakim JEST, 
tzn. by się nieustannie dawał przejednywać (placare!). Tę cechę podkre-
śla w tekście czas teraźniejszy czasownika placo, którego zastosowanie  
w trybie rozkazującym eksponuje pragnienie, a nawet naleganie wierzą-
cego ludu na to, aby Bóg był takim w nieskończoność, na sposób niejako 
wciąż trwającego „teraz”. Przez posłużenie się w tekście modlitwy jesz-
cze jednym czasownikiem w trybie rozkazującym – tym razem w stro-
nie czynnej (succurre!), nalegają wierzący na to, aby tenże niezmienny 
Bóg przychodził im zawsze na pomoc z darem przebaczenia, by w tym  
przychodzeniu nie ociągał się i nie wątpił w jego sens, bo człowiek nigdy 
nie ma pod dostatkiem i miał nie będzie takich zasług (meritos), które by 
gwarantowały jego komunię z Bogiem. 

Klarownie widać, że z treści analizowanej w tym miejscu modlitwy 
nad darami z niedzieli drugiego tygodnia Adwentu przebija dość czytel-
na opozycja, której linie znaczeniowe wyznacza świadomość (sumienie) 
ludu, przypominające mu wciąż o tym, że Bóg jest nieskończenie miło-
sierny i zawsze gotowy tym miłosierdziem obdarzać ludzi, człowiek zaś 
jest słaby i potrzebuje wciąż Bożego przebaczenia, by móc swe życie prze-
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żywać w pełnej komunii ze swoim Panem. Owe linie znaczeniowe można 
graficznie przedstawić za pomocą następującego schematu:

1 Bóg JEST wciąż miłosierny

sumienie czyni nas świadomymi, że

2 Człowiek potrzebuje wciąż miłosierdzia

Analiza pragmatyczna 
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

HIPERBAT: nulla ... suffragia; tuae ... indulgentiae ... praesidiis
Pragmatyczny wydźwięk studiowanej modlitwy utożsamia się  

w pierwszym rzędzie z wyeksponowaną na powyższym schemacie funk-
cją sumienia w życiu uczniów Chrystusa. Choć bowiem w omawianym 
tekście nie ma mowy bezpośrednio o sumieniu, to jednak nauka o nim jest 
w treści najwyraźniej obecna. Kto bowiem byłby w stanie zwrócić się do 
Boga z prośbą placare, Domine, gdyby nie był przez Niego wyposażony 
w sumienie, które – jako Jego głos we wnętrzu człowieka – uzdalnia go do 
właściwego rozeznania swego życiowego stanu i przeżycia świadomości 
o przytrafiających się w życiu błędach, jak też popełnianych wręcz grze-
chach? O przejednanie Boga zabiega ten, kto staje się świadomy faktu, iż 
jedność między nim a Bogiem została zaburzona przez grzech. Obrazuje 
to wyraziście scena z życia syna marnotrawnego, który dopiero wtedy za-
czął zabiegać o zjednanie sobie własnego ojca, czyli o powrót do pełnej 
komunii z nim, gdy zaakceptował głos swego sumienia, który mu uświa-
domił popełnione zło (por. Łk 15,17-21). Studiowany tekst wskazuje też 
na środki, przez których zastosowanie realna staje się w życiu wierzących 
możliwość faktycznego powrotu do jedności z Panem. Są nimi: pokorna 
modlitwa i ofiary. Generalna wymowa pragmatyczna modlitwy nad dara-
mi niedzieli drugiego tygodnia Adwentu ma więc charakter w pierwszym 
rzędzie nawróceniowy. 

17 grudnia

A. Tekst

1 Ecclesiae tuae, Domine, dóna sanctífica, TARDUS

2 et concede, ut, per haec veneránda mystéria, TARDUS

3 pane caelesti réfici mereámur. VELOX (GeV 1175)115

115 Orationes et preces mensis decimi [II, LXXXV]. Sabbato in XII lectiones (MD).
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1 dona] munera cod.

Panie, uświęć dary Twojego Kościoła
i spraw, abyśmy przez te czcigodne misteria
zasłużyli na to, żeby nas odnowił chleb niebieski.

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Modlitwa w tym miejscu analizowana rozpoczyna się w sposób przy-

pominający początek modlitwy nad darami z 21 grudnia. Tamta pochodzi-
ła ze Zbioru z Werony116, ta natomiast zaczerpnięta jest z Sakramentarza 
gelazjańskiego „Starego”. Dokonano w niej tylko jednej poprawki natury 
stylistycznej, a mianowicie zastąpiono rzeczownik munera rzeczownikiem 
dona. Reszta tekstu117 pozostała niezmieniona i nie ma w nim bezpośred-
niego nawiązania do Adwentu.

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Również ta modlitwa nad darami, podobnie jak w przypadku modli-

twy z 21 grudnia, odnosi do zgromadzonego na Eucharystii ludu poję-
cie Ecclesia Domini. Lud ten składa Bogu dary, prosi o ich przyjęcie oraz  
o pokrzepienie sił chlebem, który pochodzi z nieba. Używając pojęcia pa-
nis caelestis, modlitwa nawiązuje do terminologii, którą już Stary Testa-
ment stosował na określenie pokarmu, jaki Bóg dał swemu ludowi (por. 
Mdr 16,20), jakim pokrzepiał jego siły, szczególnie podczas wędrówki 
przez pustynię, zsyłając mu mannę – chleb na pokarm (por. Wj 16,13-21; 
por. też Ps 77,24-25). Nowy Testament odnosi to pojęcie do Eucharystii. 
Manna była zaledwie typem tego chleba, jaki naprawdę pochodzi z nieba,  
od Ojca, a jakim „jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”  
(J 6,33). Każdy, kto spożywa ten chleb, nie umrze, ale będzie żył na wieki 
(por. J 6 48-51), bo chlebem tym jest Jezus, przychodzący – na obecnym 
etapie dziejów zbawienia – podczas Eucharystii, którą modlitwa okre-
śla jako veneranda mysteria. Eucharystia pokrzepia (reficit) tych, którzy 
– wyznając, iż Zbawiciel świata już przyszedł na ziemię w ciele – spoży-
wają chleb życia, który ich syci do pełna, zaspokajając odczuwany głód118.  
Analizowana w tym miejscu modlitwa nad darami nie posiada, jak wspo-
mnieliśmy wyżej, bezpośredniego związku tematycznego z okresem  

116 Por. wyżej, s. 92.
117 Por. R. Kaczynski, Die Amtsgebete..., s. 82.
118 Por. Grzegorz Wielki: „[...] qui, dum venisse in carne mundi redemptorem credunt, 

panem vitae quem desiderant, comedunt, plenitudine replentur” (In Librum I Regum, Exp. 
1,101: CCL 144, s. 114, 115). 



112 Analiza historyczno-krytyczna i lingwistyczna modlitw nad darami Adwentu

Adwentu. Pośrednio jednak uwydatnia ścisłą unię pomiędzy oczekiwanym 
Słowem, które stawszy się Ciałem zamieszkało pośród nas, oraz przyjmo-
wanym przez nas niedzielnym posiłkiem, w którym podawane jest nam do 
spożycia Ciało Chrystusa, w drodze do pełnego zjednoczenia się z Nim  
w domu Ojca (por. J 14,1-3). W taki zwyczajny sposób, pod postacią po-
siłku, zechciał nas przeniknąć Ten, który przyjął ludzką postać, rodząc się 
jako człowiek w ciele – widzialnym znaku – połączył na trwałe naturę 
ludzką z Boską119.

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus
rzeczowniki: donum, ecclesia, mysterium, panis120

przymiotniki: caelestis, venerandus121

czasowniki: concedo, mereor, sanctifico, reficio122

spójniki: współrzędny łączny – et; podrzędny – ut
Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:

PRIMARIA

et

PRIMARIA
Domine, 

ecclesiae tuae dona sanctifica concede

FINALIS
ut per haec mysteria 
veneranda mereamur

OBIECTUM

pane caelesti refici

Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA + PROP PRIMARIA + PROP FINALIS: 
PROP OBIECTIVA INFINITIVA

119 Myśl tę wydobywamy z teologicznej refleksji Hilarego z Poitiers, który stwierdza:
„si enim vere Verbum caro factum est, et vere nos Verbum carnem cibo dominico sumi-
mus; quomodo non naturaliter manere in nobis existimandus est, qui et naturam carnis 
nostrae iam inseparabilem sibi homo natus assumpsit, et naturam carnis suae ad naturam 
aeternitatis sub sacramento nobis communicandae carnis admiscuit?” (De Trinitate 8,13: 
PL 10,246).

120 W dopełniaczu l. poj.: ecclesiae; w bierniku l. mn.: dona, mysteria; w narzędniku 
l. poj.: pane. 

121 W bierniku l. mn.: veneranda; w narzędniku l. poj.: caelesti. 
122 Czas teraźniejszy: strona bierna, bezokolicznik – refici; strona czynna: tryb rozka-

zujący – concede, sanctifica; dep: tryb przypuszczający, 1 os. l. mn. – mereamur.
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Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
prośba pierwsza: ecclesiae tuae dona sanctifica
prośba druga: et concede
przedmiot prośby: ut pane caelesti refici mereamur
oznajmienie: per haec veneranda mysteria
O = i + p1 + p2 + f(id)
Analiza semantyczna 
W strukturze tej modlitwy wyróżniamy prośbę zbudowaną z dwóch 

członów. Pierwszy z nich zespolony jest z inwokacją Domine, drugi nato-
miast – w krótkiej postaci et concede – finalizuje w skutku (obiectum), jaki 
pragnie osiągnąć od Boga zgromadzenie liturgiczne. Owym obiectum jest 
odnowienie duchowego życia przez sprawowanie eucharystycznej Ofiary
(per haec veneranda mysteria), podczas której mogą się wierni posilać 
– i pragną to czynić – chlebem pochodzącym z nieba (ut... pane caelesti 
refici mereamur). Na uwagę zasługuje stosowne do treści i teologicznej 
wymowy tekstu dobranie takiego zasobu czasowników, który doskonale 
oddaje napięcie, jakie charakteryzuje wytyczone treścią modlitwy pole se-
mantyczne. Napięcie to rozgrywa się pomiędzy wierzącym ludem, który 
odczuwa głód pokarmu wzmacniającego siły duchowe, a Bogiem, który 
z kolei jest w stanie taki głód uśmierzyć. Sytuacja, w jakiej znajduje się 
lud wierzący w Boga, przedstawiona jest za pomocą czasownika reficio, 
użytego w bezokoliczniku strony biernej (refici), oraz czasownika z grupy 
tych, które „odłożyły swoje formy czynne” i w tekstach pisanych występu-
ją w paradygmacie biernym (tzw. verba deponentia), choć tłumaczone są 
i rozumiane w językach nowożytnych w znaczeniu czynnym. Do tej gru-
py czasowników przynależy mereor, użyty w tekście w pierwszej osobie 
liczby mnogiej. Oba te czasowniki (reficio i mereor) – mając formę grama-
tyczną bierną – dobrze się nadają na opisanie stanu, w jakim znajduje się 
ktoś, kto czuje narastający w nim głód i wzmagającą się inercję. 

Do innej grupy czasowników przynależą z kolei te, które tekst odnosi 
do Boga. Występują tu dwa z nich i oba są zastosowane w stronie czynnej, 
a nawet wzmocnione trybem rozkazującym (concede! i sanctifica!). Owo 
wzmocnienie pragnie we wspomnianym polu semantycznym ujawniać 
siłę napięcia, jakie się wiąże z odczuwanym przez lud Boży głodem, oraz 
z wiarą w to, że Bóg wobec prośby wyrażonej w takiej formie nie pozosta-
nie obojętny, lecz spełni życzenie niezwłocznie. 
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Przelotne spojrzenie na studiowaną w tym miejscu modlitwę nad dara-
mi mogłoby nasunąć wniosek, że od strony semantycznej mamy do czy-
nienia z tekstem ułagodzonym i spokojnym. Dokładniejsze wniknięcie  
w znaczenie poszczególnych wyrazów i określeń pozwala jednak dostrzec 
zawartą w treści tej modlitwy dynamikę, która uwypukla szczególnie czu-
łe na prośbę ludu działanie Boga, a tym samym podkreśla uświęcający 
nurt sprawowanej przez Kościół liturgii. 

Analiza pragmatyczna 
Praktyczne przesłanie analizowanego tutaj tekstu zwraca uwagę na 

kwestię bardzo istotną dla życia. Chodzi mianowicie o pokarm, bez które-
go nie da się żyć. Sprawa pokarmu to oczywiście nie tylko kwestia życia 
ludzkiego – każdy rodzaj życia musi być odpowiednio zasilany. Pokarm 
to jednak też nie tylko kwestia życia fizycznego – życie duchowe poddane
jest bowiem temu samemu prawu zapotrzebowania na pożywienie, z tym 
że nie da się życia duchowego zasilić pokarmem fizycznym – ten bowiem
zapewnia witalność życiu ziemskiemu („Ojcowie wasi jedli mannę na pu-
styni i pomarli” – J 6,49). Pokarmem, który gwarantuje ciągłość życia na 
wieki, jest żywy chleb z nieba (panis caelestis), a jest nim ciało Chrystusa 
dane przez Niego samego „za życie świata” (J 6,51). Pragmatyczna wy-
mowa tekstu skupiona jest w stopniu skondensowanym na uwypukleniu 
niezbędności Eucharystii w ziemskim życiu uczniów Chrystusa.

23 grudnia

A. Tekst

1 Haec oblatio, qua divini cultus nobis est indíta plenitúdo, TRISPONDIACUS

2 sit tibi, Domine, perfécta placátio, TARDUS (GeV 19)123

3 ut nostri Redemptóris exórdia TARDUS

4 purificatis méntibus celebrémus. VELOX (GeV 13)124

1 haec] om. cod./ oblatio] qua divini cultus nobis est indita plenitudo om. cod. ||  
2 tibi sit cod. 
Domine] hodierna festivitatis accepta, quia et nostrae reconciliationis processit dod. 
cod.

123 Item in Natale Domini in die (I, IIII: MD).
124 Item in Vigilia Domini mane prima (I, III: MD): „Cuncta, Domine, quaesumus, 

his muneribus a nobis semper diabolica figmenta seclude, ut nostri Redemptoris exordia 
purificatis mentibus celebremus”.
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Panie, niech Ofiara ta, dzięki której otrzymaliśmy pełnię kultu Bożego,
wzniesie się do Ciebie jako doskonała Ofiara przebłagania,
abyśmy początki naszego Zbawiciela
sprawowali z czystymi duszami (umysłami). 

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Powyższa modlitwa nad darami, w tym kształcie kompozycyjnym, 

w jakim prezentuje ją Mszał Pawła VI, zaistniała w wyniku posoboro-
wych prac adaptacyjnych nad tekstami euchologijnymi. Stwierdzamy, że 
pod względem treści przynależy ona do starożytnej tradycji liturgicznej 
Kościoła, pod względem zaś kompozycyjnym reprezentuje strukturę po-
soborową, bowiem napotykamy w niej elementy (w pierwszym i drugim 
wierszu) zaczerpnięte z GeV 19 (przy czym do treści pierwszego wiersza 
dołożono zdanie, którego nie było w ogóle w sakramentarzu). Rzeczow-
nik oblatio ubogacono zaimkiem wskazującym haec, a wyrażenie tibi sit 
zmieniono na sit tibi. Dwa ostatnie wiersze (3 i 4) pochodzą natomiast  
w formie zupełnie niezmienionej z GeV 13. 

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Powyższa modlitwa, z uwagi na fakt stosowania jej w liturgii niemal  

w przeddzień Bożego Narodzenia (23 grudnia), zawiera w swej treści 
wyraźne odniesienie do tej uroczystości, do której liturgicznego obchodu 
wierni właśnie się przygotowują. W perspektywie jej bliskiego pojawienia 
się uświadamia sobie Kościół potrzebę odnowienia i o taką łaskę Boga pro-
si, bo chce „z czystym umysłem (czystą duszą)” (ut... purificatis mentibus
celebremus) świętować ową tajemnicę „początków Odkupiciela na ziemi” 
(nostri Redemptoris exordia), który przychodząc sprawia, że rozpoczyna 
się dzień zbawienia i nastaje jego upragniony czas (por. 2 Kor 6,2). Rozpo-
czyna się mianowicie czas powrotu odkupionych przez Pana (et redempti 
a Domino convertentur), którzy w Zbawicielu osiągają radość i szczęście 
(por. Iz 35,10). W następstwie wcielenia Chrystusa lud Nowego Przymie-
rza otrzymuje dar uczestnictwa w życiu Syna Bożego, biorąc z Jego pełni 
łaskę Przymierza Nowego – po łasce Starego – i przyjmując w Nim dar 
przybrania za synów (por. J 1,12 i 16-17; Rz 8,15). Obecnie więc, przez 
wiarę, już wszyscy „jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawni-
ło, czym będziemy” (1 J 3,2), gdy dojdziemy do pełnego poznania Boże-
go Syna (por. Ef 4,13). Na tym etapie realizacji planu odkupienia, wciąż 
oczekując na chwalebne przyjście Chrystusa, już składamy Bogu tę Ofiarę
(haec oblatio), w której – jak wyznaje z wiarą sprawujący liturgię Kościół 
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– dokonuje się prawdziwe pojednanie ludzkości z Bogiem, bowiem zło-
żony Mu zostaje doskonały okup (perfecta placatio) za grzechy. Okupem 
tym jest sam Chrystus, przychodzący od Ojca dla uwolnienia ludzkości  
z niewoli śmierci, w której była całkowicie pogrążona (ut nascendo ipsam 
naturam a servitute mortis, cui taliter addicta fuerat, primitus liberaret125),  
i do Ojca powracający, aby ją tam – przez przywrócenie doskonałej czy-
stości (et supernam redderet puritatem126) – ze sobą przyprowadzić. Jest 
to nurt soteriologiczny liturgii (uświęcający), który urzeczywistnia fakt 
zamieszkania Chrystusa w naszych sercach i napełnienia nas nieskończo-
nym życiem Bożym (por. Ef 3,17 i 19). W ten sposób oczyszczony, zo-
staje Kościół – w tejże samej celebracji liturgicznej (haec oblatio, qua) 
– uzdolniony, poprzez dar łaski, do składania Bogu doskonałego uwielbie-
nia (divini cultus nobis est indita plenitudo) – co stanowi nurt latreutyczny 
(kultyczny) liturgii – za łaskę odkupienia. 

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus; Redemptor (Christus)
rzeczowniki: cultus, exordium, mens, oblatio, placatio, plenitudo127

przymiotniki: divinus, perfectus128

imiesłów bierny przeszły: purificata129

czasowniki: celebro, indo130

spójnik podrzędny: ut
Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:

PRIMARIA
Domine, 

haec oblatio tibi perfecta placatio sit

ATTRIBUTIVA RELATIVA FINALIS
qua nobis plenitudo 
divini cultus indita est

ut (purificatis mentibus) exordia
nostri Redemptoris celebremus

125 Piotr Chryzolog, Sermo 87: PL 52,446.
126 Tamże.
127 W mianowniku l. poj.: oblatio, placatio, plenitudo; w dopełniaczu l. poj.: cultus;  

w bierniku l. mn.: exordia; w narzędniku l. mn.: mentibus.
128 W mianowniku l. poj.: perfecta; w dopełniaczu l. poj.: divini. 
129 W narzędniku l. mn.: purificatis (od purifico). 
130 Czas teraźniejszy: strona czynna: tryb przypuszczający, 1 os. l. mn. – celebremus; 

czas przeszły: strona bierna: tryb oznajmujący, 3 os. l. poj. – indita est. 



117Modlitwy nad darami serii gelazjańskiej

Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA EXHORTATIVA IUSSIVA (+PROP ATTRI-
BUTIVA RELATIVA) + PROP FINALIS

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine 
prośba: haec oblatio sit tibi perfecta placatio
przedmiot prośby: ut nostri Redemptoris exordia celebremus
predykat: qua divini cultus nobis est indita plenitudo
atrybucja: purificatis mentibus
O = i + p(pr) + f(at)
Analiza semantyczna 
W strukturze swej modlitwa w tym miejscu analizowana reprezentuje 

budowę osadzoną na czterech konstrukcyjnych filarach. Są nimi: inwoka-
cja, prośba, uzupełniające prośbę zdanie względne oraz skutek zwróconej 
do Boga w zdaniu nadrzędnym tekstu prośby. Wszystkie te filary oscylują
– co daje się z łatwością zauważyć – wokół kierowanej do Boga niemal  
w przeddzień Bożego Narodzenia prośby. Wyrażona jest ona – jak to 
zwykle bywa w łacińskich zdaniach głównych, z którym się faktycznie 
w tekście utożsamia – za pomocą trybu warunkowego/przypuszczającego 
(coniunctivus), utworzonego od czasownika sum/esse (sit). Również zda-
niem podrzędnym skutkowym, które zapoznaje nas z przedmiotem kiero-
wanej do Boga prośby, rządzi coniunctivus. W trybie tym wyrażone jest 
bowiem orzeczenie tego zdania (celebremus). Fakt posłużenia się trybem 
warunkowym/przypuszczającym w głównym trzonie tekstu analizowanej 
modlitwy nad darami (wezwanie, prośba i upraszany owoc) ma niewąt-
pliwie sobie właściwe znaczenie, jako że eksponuje główne przesłanie 
modlitwy wznoszonej przez zgromadzenie do Boga. Otóż, wskazuje na 
uwarunkowanie spodziewanego do osiągnięcia skutku (ut exordia ... ce-
lebremus) od przychylności Boga wobec liturgicznego działania Kościo-
ła (tibi perfecta placatio sit). W ten sposób zarysowana zostaje swoista 
dynamika owego wydarzenia celebracyjnego, które dla chrześcijan ma 
z jednej strony rangę divini cultus plenitudo, z drugiej zaś przeżywane 
jest przez nich jako purificatio mentibus. Wspomniana dynamika wskazu-
je więc jakby na podwójny zasięg, jakim promieniuje celebrowana przez 
zgromadzenie liturgiczne oblatio. Ta właśnie liturgiczna celebracja two-
rzy w studiowanym tu tekście linię semantycznej opozycji, jaka charakte-
ryzuje omawianą dynamikę, bo z jednej strony w liturgii urzeczywistnia 
się doskonałe przebłaganie Boga, a lustrzanym odbiciem tego (zbawczym 
efektem) jest wewnętrzne oczyszczenie ludzi i doskonałe ich zjednoczenie 



118 Analiza historyczno-krytyczna i lingwistyczna modlitw nad darami Adwentu

z Nim (zanurzenie w śmierci Chrystusa – por. Rz 6,4). Z drugiej strony 
udzielone przez Boga ludziom oczyszczenie i zjednoczenie ich ze sobą 
(przez współzmartwychwstanie z Chrystusem i wkroczenie z Nim w nowe 
życie – por. tamże) gwarantuje – i tylko ono! – godne sprawowanie litur-
gii, jako wydarzenia zbawczego Jezusa, który wciąż do nas przychodzi  
i staje się wśród nas obecny dla naszego uświęcenia i doskonałego uwiel-
bienia Ojca w niebie. Ze wspomnianej opozycji wyłaniają się następujące 
linie znaczeniowe tekstu:

exordia nostri Redemptoris 
celebremus

ut
2

haec oblatio = plenitudo divini cultus
1

sit
tibi (Domine) perfecta placatio = 
= (nobis) purificatio mentibus

Analiza pragmatyczna 
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

HIPERBAT: cultus ... plenitudo
Pragmatyczna wymowa studiowanego w tym miejscu tekstu oscylu-

je wokół kwestii pojmowania liturgii i koniecznych do jej godnego spra-
wowania warunków. W tym miejscu warto przypomnieć, iż mamy tu do 
czynienia z tekstem sięgającym swymi korzeniami VIII wieku, bo za-
czerpniętym ze „Starego” Sakramentarza gelazjańskiego. Już wtedy więc 
wierzący w Chrystusa świadomi byli faktu, iż pełnia kultu Bożego spo-
czywa w zbawczej ofierze Jezusa, a nie jest wytworem ludzkiego umysłu,
serca czy ludzkich uzdolnień. Faktycznie, liturgia to w pierwszym rzę-
dzie anamneza (wspomnienie-pamiątka) zbawczej ofiary Jezusa (oblatio),  
w której raz na zawsze dokonało się doskonałe i trwałe przebłaganie 
Boga (perfecta placatio), a tym samym nasze oczyszczenie-uświęcenie 
(purificatio mentibus) i w konsekwencji tego pełne zjednoczenie z Nim  
w miłości, czyli Boże usynowienie każdego z nas (nurt zstępujący). Li-
turgia to jednocześnie rzeczywiste spotkanie ze Zbawicielem – nie na 
zasadzie partnerskiego zetknięcia się z kimś, lecz na zasadzie zanurze-
nia się w wydarzeniu, bo wydarzeniem jest liturgia, która nas przyobleka  
w Chrystusa (por. Ga 3,27)131. W liturgicznym więc spotkaniu ze Zbawicie-

131 Por. J. Corbon, Liturgia – źródło wody..., s. 25.
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lem dokonuje się nasze odkupienie, a przez to nasze upodobnienie do Syna 
Bożego, który jest cały i zawsze „ku” Ojcu132, bo ofiaruje mu wszystko to,
czym jest, i wszystko to, co w Nim „rodzone” jest wciąż przez Ojca, by Go 
nieustannie wielbić i sprawować wobec Niego w ten sposób doskonały kult 
(nurt wstępujący). W Zbawicielu więc dostrzegać mamy początki, źródło  
i zasadę (exordia) naszego odkupienia, jak też utwierdzać się w przekonaniu,  
że „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod nie-
bem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”  
(Dz 4,12).

132 Por. tamże, s. 30.
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Modlitwa nad darami serii gregoriańskiej „mieszanej”

Gregoriańska seria „mieszana” odnosi się do sakramentarzy powsta-
łych po VIII wieku na terenach frankońskich, na bazie Sakramentarza 
gregoriańskiego „Hadriańskiego” (ze wstępem Hucusque). Proces ich 
powstawania przyczynił się do znacznego upowszechnienia Sacramenta-
rium Hadrianum, a stało się to pod wpływem inicjatywy króla Franków  
i Longobardów Karola Wielkiego (768–814), który pragnąc kontynuować 
zapoczątkowany przez swojego ojca Pepina proces unifikacji liturgii na te-
renach frankońskich, poprosił Rzym o przekazanie mu wzorcowego sakra-
mentarza rzymskiego. Sakramentarz taki wysłał mu (około 785–786 roku) 
papież Hadrian (772–795), zaznaczając, że jest to księga skomponowana 
przez jego poprzednika, Grzegorza, i dołączając do niego odpowiedni list133. 
Gdy zbiór dotarł na miejsce, zaczął z tą chwilą funkcjonować jako Hadria-
num, służąc za prototyp dla mnożących się kopii, zaopatrywanych zawsze 
tym samym podtytułem ex authentico libro bibliothecae cubiculi. Na ogół 
utrzymuje się, że kopią najwierniejszą oryginałowi jest ta, która powstała 
na polecenie biskupa Hildoarda w 812 roku i jest przechowywana w Bi-
bliotece Miejskiej w Cambrai (cod. nr 164). Inne manuskrypty natomiast 
były poddawane różnym przeróbkom134. Ponieważ sakramentarz przysła-
ny z Rzymu nie odpowiadał potrzebom duszpasterstwa frankońskiego (był 
przecież ułożony dla potrzeb papieża), dlatego Alkuin, lub – jak utrzymuje 
nowsze wydanie sakramentarza – Benedykt z Aniane, uzupełnił go wstę-
pem zwanym Hucusque135. Taką drogą do sakramentarza-wzorca przedo-
stał się szereg lokalnych elementów liturgicznych136, zapoczątkowując całą 

133 Dla zapoznania się z treścią tego listu por. GrC, s. XV.
134 Wykaz głównych manuskryptów gregoriańskich podaje M. Righetti w: Manuale 

di storia liturgica, t. 1: Introduzione generale, Milano 19642, s. 234–239.
135 Na temat owego uzupełnienia i jego autorstwa por. J. Deshusses, Le „Supplément” 

au Sacramentairen Grégorien: Alcuin ou saint Benoit d’Aniane, „Archiv für Liturgiewis-
senschaft” 9,1 (1965), s. 48–71; tenże, Le sacramentaire Grégorien pré-Hadrianique, 
„Revue Bénédictine” 80,2 (1970), s. 213–237; H. Barré, J. Deshusses, A la recherche du 
Missel d’Alcuin, „Ephemerides Liturgicae” 82,1 (1968), s. 1–44; R. Amiet, Le plus an-
cien témoin du Supplément d’Alcuin: le missel „Excarpsus” composé à Gellon vers 810, 
„Ephemerides Liturgicae” 72,1 (1958), s. 97–110.

136 Wprowadzone zostały m.in. następujące formularze: od I niedzieli po Bożym Na-
rodzeniu aż do VI niedzieli po Objawieniu; od I do VI niedzieli po oktawie wielkanocnej, 
niedziela po Wniebowstąpieniu Pańskim; niedziele od I do XXIV po Zesłaniu Ducha 
Świętego. Dodano również serię miejscowych benedictiones. Wraz z uzupełnieniem 
przedostało się do sakramentarza-wzorca szereg elementów z Sakramentarza gelazjań-
skiego z VIII w., w szczególności niektóre Msze wotywne, jak również Msze z liturgii 
starohiszpańskiej. Por. A. Nocent. Storia dei libri liturgici..., s. 154, przyp. 20.
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serię gregoriańską typu hadriańskiego, która zawiera specyficzne dla sie-
bie uzupełnienia137. Zgodnie więc z pierwotnym założeniem królewskim, 
Sacramentarium Hadrianum miało wspierać dzieło ujednolicenia litur-
gii, w gruncie rzeczy jednak dokonała się „gallikanizacja Gregorianum”, 
jak nazywają ten proces historycy. Powstałe w ten sposób sakramenta-
rze nazywa się sacramentaria mixta, celem podkreślenia zaistniałych za-
pożyczeń. Przykładem jest właśnie Sakramentarz z Fuldy, zrealizowany  
w skryptorium w Fuldzie ok. 975 roku. Grupuje on wiele tekstów  przybli-
żających epokę karolińską. To epokowe zamierzenie wypływało z rywali-
zacji politycznej, jaka istniała między Moguncją a Fuldą138.

Z omawianego Sakramentarza z Fuldy pochodzi jedna modlitwa nad 
darami Adwentu, przewidziana w Mszale Pawła VI na 24 grudnia (ad Mis-
sam matutinam). Poniżej prezentujemy detale związane z jej analizą.

24 grudnia 
ad Missam matutinam

A. Tekst

1 Oblata tibi, Domine, munera benígnus assúme, PLANUS

2 ut eorum perceptione expiémur a peccátis, TRISPONDIACUS

3 et adventus Filii tui gloriam 
  puris mereamur méntibus praestolári. VELOX (GrF 1768)139

1 Oblata tibi] Haec tibi dod. cod. / munera] oblata cod. / benignus] sanctificanda 
dod. cod. / assume] libamina dod. cod. || 2 a peccatis, ] a crimine, cod. || 3 puris] om. 
cod. / mentibus] interriti cod.

Panie, przyjmij, łaskawy, dary złożone Tobie w ofierze,
abyśmy przez ich przyjęcie zostali przez Ciebie oczyszczeni z grzechów,
i zasłużyli sobie na to, by z czystymi umysłami oczekiwać
chwały przyjścia Twojego Syna. 

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Modlitwa stosowana w Mszy porannej dnia stanowiącego już wigilię 

Bożego Narodzenia pochodzi z Sakramentarza z Fuldy, w którym wystę-
powała jako tekst składowy repertuaru euchologijnego pierwszej niedzieli 

137 Zob. A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu..., s. 160, 161. 
138 Zob. hasło „Sakramentarz”, w: Leksykon..., s. 1440.
139 Dominica I ante Natale Domini (299: MD)
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przed Narodzeniem Pańskim. Przejmując ją stamtąd, poddano ją niewiel-
kim i nie wpływającym na zmianę treści poprawkom, mającym na uwa-
dze uściślenie słownictwa występującego w tekście140. I tak oto w zdaniu 
głównym zrezygnowano z zaimka wskazującego haec, zamieniono pozy-
cję słów wyrażenia tibi oblata, a zamiast uciekać się do Boga o przyję-
cie darów ofiarnych, przedstawianych Mu do uświęcenia (sanctificanda
libamina), uprasza się teraz w sposób zwięzły o to, aby Pan te dary przy-
jął (munera benignus assume). W pierwszym członie zdania skutkowe-
go nie zabiega się o uwolnienie od oskarżeń czy jakiegokolwiek zarzutu  
(a crimine), ale po prostu od grzechu (a peccatis). W związku z tym rów-
nież i w drugim członie tego samego zdania skutkowego nie starają się 
wierni o wyczekiwanie na nadejście Syna Bożego w sposób nieustraszo-
ny, bez lęku (przymiotnik interriti harmonizował dobrze z wyrażeniem 
a crimine), ale z czystym wnętrzem (tej bowiem czystości nabywa się  
w momencie oczyszczenia z grzechu). 

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Wprowadzone do tekstu i uwidocznione wyżej zmiany, szczególnie te, 

które dotyczą tematu oczekiwania na bliskie już nadejście Pana w posta-
wie wewnętrznej czystości, czyli wolności od grzechów, znajdują swo-
je podstawowe uzasadnienie w tekstach biblijnych i świadczą o trosce  
o oczyszczenie tekstów euchologijnych z nomenklatury jurydycznej, ja-
kiej się można było doszukać w zdaniu ut... expiemur a crimine... mere-
amur interriti praestolari, na rzecz terminologii biblijnej, mówiącej jasno 
i wyraźnie o oczyszczeniu z grzechów. Terminologia taka została wypra-
cowana jeszcze w Starym Testamencie. Już wtedy bowiem przewidziany 
był dla ludu wybranego jeden taki dzień w miesiącu, w którym dokony-
wało się mundatio ab omnibus peccatis (Kpł 16,30). Dzień oczyszczenia 
z grzechów nabrał swej pełnej skuteczności w Chrystusie. On to z miłości 
do nas uwolnił nas od naszych grzechów przez krew swoją (et lavit nos  
a peccatis nostris in sanguine suo – Ap 1,5; por. 1 J 1,7); On stał się „na-
rzędziem [naszego] przebłagania mocą Jego krwi” (Rz 3,25; por. Ga 2,20; 
Rz 8,37); we krwi Jezusa okazał Bóg, jak ogromne jest Jego miłosierdzie 
(por. Ps 68,17) i jak potężna jest tego miłosierdzia moc, skoro niszczy 
nasze grzechy i obdarza nas darem wewnętrznej czystości141. Wszystko 
to uświadamia sobie Kościół w przeddzień uroczystości Narodzenia Pań-
skiego, to znaczy w momencie, kiedy kończy przeżywanie liturgicznego 

140 Por. R. Kaczynski, Die Amtsgebete..., s. 82.
141 Por. Leon Wielki, Sermo 23,5: „[...] qui secundum magnam misericordiam suam 

potens est peccata nostra delere, et sua in nobis dona perficere” (PL 54,203).
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okresu Adwentu, ale pozostaje w niekończącym się oczekiwaniu na Ad-
went chwały Bożego Syna, czyli na wydarzenie przyjścia Syna Człowie-
czego w chwale Ojca, które będzie miało miejsce przy końcu świata, gdy 
się On rzeczywiście pojawi, by oddać każdemu według jego postępowa-
nia (por. Mt 16,27). Modlitwa nad darami zapoznaje nas z najszczerszym 
w takim momencie pragnieniem Kościoła, to znaczy z jego szczerą wolą 
czynnego oczekiwania, a więc oczekiwania przepełnionego postępowa-
niem godnym udziału w takiej chwale, utożsamiającego się z postępowa-
niem wyzwolonym z grzechu oraz podtrzymującym – przez zachowanie 
czystości ducha – wewnętrzną dyspozycyjność na spotkanie z Nim wtedy, 
gdy przyjdzie. Wiarę w możliwość uzyskania od Boga spełnienia prośby 
Mu przedstawianej podtrzymuje u wiernych świadomość tego, że Bóg jest 
dobry i łaskawy (benignus). W dobroci tej przyjmuje dary, jakie Kościół 
przynosi do ołtarza i Mu je przedkłada, w tej samej dobroci przemienia je 
i udziela na powrót w darze Kościołowi, aby ten przyjmując je (ut eorum 
perceptione), dotykał codziennie samego Ciała Chrystusa, Nim się karmił, 
pokładał w Nim nadzieję i oczekiwał Go (por. Iz 8,17), a w razie potrze-
by czerpał z Eucharystii lekarstwo, podtrzymujące go w czystości i w sile 
ducha142. 

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus; Filius (Christus)
rzeczowniki: adventus, gloria, mens, munus, peccatum, perceptio143

przymiotniki: benignus, purus144

imiesłów bierny przeszły: oblatum145

czasowniki: assumo, expio, mereor, praestolor146

spójniki: współrzędny łączny – et; podrzędny – ut

142 Por. Piotr Chryzolog, Sermo 34: „Audiant christiani qui quotidie corpus Christi 
attingunt quamnam de ipso corpore sumere possunt medicinam...” (PL 52,297).

143 W dopełniaczu l. poj.: adventus; w bierniku l. poj.: gloriam, l. mn.: munera;  
w narzędniku l. poj.: perceptione, l. mn.: mentibus, peccatis.

144 W mianowniku l. poj.: benignus; w narzędniku l. mn.: puris. 
145 W bierniku l. mn.: oblata (od offero). 
146 Czas teraźniejszy: strona czynna: tryb rozkazujący – assume; tryb przypuszczają-

cy: strona bierna, 1 os. l. mn. – expiemur, dep: 1 os. l. mn. – mereamur; dep: bezokolicz-
nik – praestolari. 
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Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:
PRIMARIA
Domine, benignus

munera assume 

ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS FINALIS FINALIS
(munera) tibi oblata

(quae tibi obtulimus)
ut eorum perceptione  
a peccatis expiemur et mereamur

OBIECTUM
(puris mentibus) Filii tui 
adventus gloriam praestolari

Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA (+PROP ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS) + 
PROP FINALIS + PROP FINALIS: PROP OBIECTIVA INFINITIVA

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
prośba: munera assume
pierwszy przedmiot prośby: ut eorum perceptione expiemur a peccatis
drugi przedmiot prośby: et adventus Filii tui gloriam mereamur  
praestolari
atrybucje: (qui es) benignus; oblata tibi (munera); puris mentibus
O = i(n+at) + p(at) + f1 + f2(at)
Analiza semantyczna 
Struktura modlitwy reprezentuje trójczłonową kompozycję. Rozpo-

czyna się prośbą, połączoną z inwokacją Domine, a finalizuje podwój-
nym skutkiem, jaki pragnie osiągnąć Kościół, zgromadzony na liturgii 
i modlący się za pomocą zdania złożonego skutkowego. W pierwszym 
członie tego zdania (ut expiemur a peccatis) zawarta jest prośba o pierw-
szy ze wspomnianych skutków, realny do osiągnięcia po przyjęciu przez 
Boga darów (eorum perceptione), które w obrzędzie zwanym praepara-
tio donorum składane są na ołtarzu, w dalszym zaś trakcie celebracji zo-
staną przemienione i staną się duchowym pokarmem. W drugim członie 
wzmiankowanego zdania skutkowego (et adventus Filii tui gloriam me-
reamur praestolari) jest prośba o kolejny skutek, realny z kolei do urze-
czywistnienia przy zachowaniu wewnętrznej czystości (puris mentibus), 
warunkującej skuteczność jawiącego się w perspektywie spotkania z ocze-
kiwanym Synem Bożym (ut adventus Filii tui gloriam mereamur praesto-
lari). 

Z punktu widzenia semantycznego wydaje się, że swoiste znacze-
nie odgrywają formy czasowników, jakie zostały w omawianym tekście  
zastosowane. Otóż, trzy z czterech czasowników tam występujących mają 
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formę strony biernej, choć tylko jeden z nich zachowuje bierne znaczenie 
(expiemur), dwa pozostałe natomiast – jako verba deponetia – zachowują 
w istocie rzeczy znaczenie strony czynnej (mereamur praestolari). Taka 
gra czasownikami w tekście modlitwy Kościoła uzmysławia, jak ważną 
sprawą jest dobór nie tylko odpowiednich słów, ale też ich form grama-
tycznych, dla wyrażenia wyznawanych prawd wiary. Jedną z nich jest 
prawda o ekspiacyjnym wymiarze dzieła, jakie Bóg zlecił swemu jedno-
rodzonemu Synowi na ziemi. On po to przyszedł na świat, aby ludzkości 
pogrążonej w śmierci z powodu grzechu przywrócić życie, by ją tym ży-
ciem obdarzyć w obfitości (por. J 10,10). Człowiek sam z siebie nie był 
w stanie oczyścić się z grzechu, który trzymał go w szponach niewoli. 
Dokonał tego Jezus, „który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwych-
wstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami” (Rz 8,34). Choć 
dzieło odkupienia zostało wykonane przez Jezusa (por. Hbr 1,3) i na jego 
mocy jesteśmy już oczyszczeni (expiati sumus), to jednak nikt nie może ko-
rzystać z owoców takiego dzieła bez żywej wiary i życia sakramentalnego.  
Tylko ten bowiem, „kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” 
(Mk 16,16), „kto spożywa [...] Ciało i pije [...] Krew, ma życie wieczne” 
(J 6,54). W stwierdzeniach tych zawarta jest więc kolejna prawda wia-
ry, która nam uświadamia potrzebę otwarcia na łaskę, czynnej współpracy  
z Bogiem, owocnego korzystania ze środków zbawienia, jakich nam Bóg 
udziela w Chrystusie. Moc zbawcza tych środków, a są nimi sprawowane 
przez Kościół sakramenty, pochodzi od Boga. Uzmysławia to czasownik 
assumere z analizowanego tekstu, który wskazuje na fakt, iż Bóg składa-
ne Mu przez Kościół dary (w przypadku Eucharystii chodzi o dary chleba  
i wina) najpierw przyjmuje do siebie147, a więc dopuszcza je do promie-
niującej Jego mocą obecności – inaczej mówiąc poddaje swej mocy, czyli 
przemienia w sakrament. Następnie zaś udziela ich ludziom, by je – jako 
otrzymane od Niego (eorum perceptione)148 – przyjmowali i byli przemie-
niani (ut expientur) ich mocą na drodze codziennego życia. Bóg więc nie 
przyjmuje przedkładanych mu darów „dla siebie” lecz „do siebie” – jakby 
„na jakiś czas”, dla przeniknięcia ich swym Duchem, dla przemiany w sa-
krament, czyli w znak zbawczy149.

147 Zob. znaczenie czasownika assumo, -ere, w: A. Jougan, Słownik kościelny łaciń-
sko..., s. 56.

148 Takie jest właśnie znaczenie słowa perceptio (przyjmowanie), wskazującego na 
czynność otrzymywania (percipio, -ere). Por. tamże, s. 491. 

149 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w tekstach euchologijnych róż-
nicowane jest zastosowanie czasowników w zależności od tego, która z trzech Osób 
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Wspomniana gra czasowników zarysowuje więc semantyczną opo-
zycję tekstu, która na polu sakramentalnego działania Kościoła odpowia-
da świętej wymianie (sacrum commercium), jaka się dokonuje w liturgii  
i sprawia, że posiada ona zawsze charakter teandryczny, tzn. że złożona 
jest z pierwiastka boskiego i ludzkiego, niewidzialnego i widzialnego. 

Analiza pragmatyczna 
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

HIPERBAT: oblata ... munera; puris ... mentibus
W studiowanym tekście modlitwy położony jest duży nacisk na kwe-

stię wewnętrznego oczyszczenia uczestników Mszy św., którzy obrzędem 
składania darów na ołtarzu przystępują do sprawowania liturgii euchary-
stycznej. Nacisk ten przebija z prośby o osiągnięcie obu owoców, jakimi 
wierni pragną się ubogacić, i – w związku z tym – o jakie przez usta kapła-
na usilnie proszą samego Boga. Pierwszym owocem, jaki chcą, by dojrzał 
podczas celebracji liturgicznej, jest święta wymiana (sacrum commer-
cium), do jakiej dochodzi, gdy Bóg przyjmuje składane Mu przez Kościół 
dary (Domine! Assume munera tibi oblata) i działaniem swym przemienia 
je w środek (sakrament) oczyszczający uczestników liturgii z ich grzechów 
(ut eorum perceptione a peccatis expiemur). Drugim owocem jest zasłuże-
nie sobie (ut mereamur) na to, by w takim stanie oczyszczenia trwać i tak 
oczekiwać chwały przyjścia Syna Bożego (adventus Filii tui gloriam pra-
estolari). Zastosowane w tym miejscu verbum deponens – gramatycznie 
oddane w stronie pasywnej, interpretowane natomiast w stronie czynnej, 
podsuwa myśl o tym, iż otrzymanie od Boga łaski oczyszczenia, a więc 
samo pasywne bycie obdarzonym tą łaską, mobilizować ma wierzących 
do tego, by pasywni nie pozostali w życiu, lecz starali się o to, by trwać 
w stanie oczyszczenia, by ten stan czystości wewnętrznej w sobie pielę-
gnować, tj. by być jak najbardziej czynnym – i na tej drodze doświadczać 
bliskości Chrystusa.

Boskich przedstawiana jest w nich jako wzywana przez Kościół do działania, lub po-
dejmująca działanie na rzecz Kościoła. Gdy wzywa się Boga Ojca, wtedy zwraca się 
często do Niego za pomocą wołaczy: assume! (21 i 24G), sanctifica! (17G), suscipe! (nd. 
1T), intende! (20G). Gdy w grę wchodzi działanie Ducha Świętego, Kościół posługuje 
się trybem przypuszczającym (warunkowym) czasownika sanctifico (nd. 4T), przez co 
wskazuje na fakt, iż od Boga Ojca wywodzą się pozostałe Osoby Trójcy Świętej, a więc 
i Duch Święty oraz jego działanie. Gdy eksponowane jest działanie Syna Bożego, używa 
się np. czasownika typu curo (18G), który automatycznie podsuwa myśl o służebnym 
zatroskaniu Chrystusa o człowieka, w myśl wypowiedzianej przez Niego dewizy: „Syn 
Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu” (Mk 10,45; por. Mt 20,28).
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Wśród modlitw nad darami, jakie mszał posoborowy proponuje na Ad-
went, znajduje się jedna zaczerpnięta w całości z tradycji ambrozjańskiej, 
a konkretnie z szóstej niedzieli Adwentu Sakramentarza bergomeńskiego. 
Dotarcie do źródeł, z jakich pochodzą modlitwy stosowane przez Kościół 
podczas celebracji sprawowanych w ramach różnych (nie tylko rzymskiej) 
rodzin liturgicznych, jest znamiennym ubogaceniem kulturowym Kościo-
ła. Stanowi też ono zabieg po prostu nieodzowny, aby prawdziwie prze-
niknąć i poznać rozmaite sposoby celebrowania tego samego misterium, 
które Chrystus polecił sprawować na swoją pamiątkę całemu Kościołowi. 
Znajomość tych źródeł daje wierzącym w Chrystusa możliwość głębszego 
dotarcia do klejnotu darów Ducha Świętego, który jest w Kościele obecny, 
obsypując go nieustannie darem rozmaitości języków, kodyfikowanych
przez Kościół na przestrzeni czasu i pozostawionych w postaci rękopi-
śmiennej, a dziś poddawanych chętnie analizom i studiom przez specja-
listów. 

Dotarcie po Vaticanum II do źródeł tekstów euchologijnych różnych 
rodzin liturgicznych otworzyło przed Kościołem szansę przeprowadzenia 
bardziej pogłębionej reformy liturgicznej, bo skontaktowało go z nieosza-
cowaną spuścizną twórczości euchologijnej chrześcijan, którzy pochodząc 
z różnych środowisk i tradycji, przez znaki widzialne wyrażają i w sposób 
właściwy poszczególnym znakom urzeczywistniają uświęcenie człowie-
ka, oraz – jako Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa – sprawują pełny kult 
publiczny (por. KL 7). Jedną z takich skarbnic okazało się dziedzictwo 
euchologijne liturgicznej rodziny ambrozjańskiej150, do którego sięgnięto  

150 Wśród autorów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi liturgii ambrozjań-
skiej dostrzega się często brak zgodności co do sposobu nazywania źródłowych ksiąg 
tej rodziny liturgicznej. W sakramentarzach bowiem, które w omawianej liturgii dzielą 
się na iemali (zawierają one formularze Mszy na okres od Adwentu do Wielkanocy), 
estivi (zawierają formularze Mszy na okres od Wielkanocy do Adwentu) i plenari (za-
wierają formularze Mszy na cały rok), podawane są również czytania, a niekiedy także 
i wzmianki o śpiewach. Z tego powodu przystawałaby do nich nazwa sakramentarzy 
mieszanych albo mszałów (plenari). Niemniej jednak wydaje się sprawą istotną, aby dla 
ksiąg źródłowych liturgii ambrozjańskiej zachować tytuł sakramentarzy, ponieważ oprócz 
tekstów mszalnych (i wspomnianych dodatków) zawierają one również teksty przezna-
czone do sprawowania sakramentów i sakramentaliów. Problemem wciąż otwartym dla 
uczonych pozostaje kwestia zaznajomienia się z manuskryptami liturgii ambrozjańskiej, 
z których najstarsze sięgają VII wieku. Por. A.M. Triacca, Libri liturgici ambrosia-
ni, w: Anàmnesis, t. 2: La liturgia, panorama storico generale, red. A. Giudici, Torino 
1978, s. 201–205; tamże wykaz poznanych dotąd manuskryptów liturgii ambrozjańskiej  
(s. 205, 206). Zob. A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu..., s. 175.
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w trakcie posoborowych prac nad modlitwami nad darami Mszału Pawła VI.  
Wśród takich modlitw jest jeden tekst, który poniżej analizujemy. 

Niedziela czwartego tygodnia

A. Tekst

1 Altari tuo, Domine, superpósita múnera TARDUS

2 Spiritus ílle sanctíficet, TARDUS

3 qui beatae Mariae viscera sua virtúte replévit. PLANUS (Berg 84)151

2 ille sanctificet] Sanctus assumat cod. || 3 sua] sui splendoris cod./

Panie, niech dary złożone na Twoim ołtarzu
uświęci ten sam Duch, 
który swoją mocą wypełnił łono błogosławionej Maryi. 

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Powyższa modlitwa jest jedyną modlitwą nad darami Adwentu, jaka 

przy zastosowaniu niewielkich, choć z teologicznego punktu widzenia 
mających swe znaczenie zmian152, przedostała się z tradycji ambrozjań-
skiej do Mszału Pawła VI. Przewidziano ją w tym mszale na niedzielę 
czwartego tygodnia omawianego okresu liturgicznego. Do tekstu źródło-
wego wprowadzono poprawki, które mają na względzie jaśniejsze przed-
stawienie roli, jaką Duch Święty spełnia w życiu i liturgicznym działaniu 
Kościoła: sanctificet, zamiast assumat (czasownik assumo stosowany jest 
w tekstach liturgicznych raczej w odniesieniu do Boga Ojca)153 i sua vir-
tute (zamiast sui splendoris virtute) replevit (logiczny sens prośby każe 
faktycznie pozostać bardziej przy mocy Ducha Świętego, w kontekście 
czasownika repleo, niż przy mocy Jego blasku).

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Tematyka analizowanej modlitwy nad darami związana jest, podobnie 

zresztą jak wszystkich tego rodzaju modlitw, w sposób pierwszoplanowy  
z obrzędem przygotowania darów. Kościół wyraża w niej mianowicie proś-
bę o uświęcenie darów składanych na ołtarzu (altari... superposita munera). 

151 Dominica VI de Adventu. Item ad sanctam Mariam (MD).
152 Por. R. Kaczynski, Die Amtsgebete..., s. 82.
153 Por. taki przypadek w modlitwie nad darami z 21 XII i 24 XII (ad Missam matu-

tinam).



129Modlitwa nad darami serii ambrozjańskiej

Czyni to zresztą zgodnie z zakorzenionym mocno w tradycji chrześcijan 
zwyczajem wzywania Ducha Świętego o uświęcające zstąpienie na ołta-
rze154. W tekście modlitwy odnajdujemy jednak również wyraźne odwoła-
nie się do obchodzonego okresu oczekiwania na narodzenie Jezusa, który 
za sprawą Ducha Świętego został poczęty w łonie Maryi i Jego przyjście  
w związku z tym jest bliskie. Tym więc, który łączy w jedno misterium oba 
– co prawda różne – fakty, jest Duch Święty. On to bowiem – przez uświę-
cenie złożonych na ołtarzu darów chleba i wina – sprawia, że zostają one 
przemienione w Ciało i Krew Chrystusa, i urzeczywistniają realną Jego 
obecność w sakramencie Eucharystii155. Podobnie przemieniony został 
żywot (uświęcone zostało łono) Maryi, gdy zstąpił na Nią Duch Święty  
i swą mocą dał początek ziemskiemu życiu Jezusa (por. Łk 1,35). Studio-
wana modlitwa posługuje się na oznaczenie tej czynności Ducha Świę-
tego wobec Maryi czasownikiem repleo. Sięga w ten sposób do samych 
początków historii związków człowieka z Bogiem, a mianowicie do opisu 
stworzenia i stamtąd go zapożycza (zob. Rdz 2,21: „inmisit ergo Dominus 
Deus soporem in Adam cumque obdormisset tulit unam de costis eius et 
replevit carnem pro ea”): jak przy stworzeniu Ewy z żebra Adama Bóg na 
nowo wypełnił, uzupełnił156 puste miejsce po żebrze ciałem (replevit car-
nem pro ea), tak w Maryi wypełnił na nowo popadłą zaraz po stworzeniu 
w grzech (a więc pozbawioną życia Bożego) ludzkość Duchem Świętym 
(„Spiritus [...] beatae Mariae viscera sua virtute replevit”). Tym Duchem 
też Stwórca „replevit orbem terrarum” (Mdr 1,7), a kiedy nadszedł dzień 
Pięćdziesiątnicy i apostołowie wraz z Maryją znajdowali się w Wieczer-
niku, dał się słyszeć przychodzący z nieba Duch Święty („szum”), jakby 
uderzenie gwałtownego wiatru, „i napełnił (replevit) cały dom, w którym 
przebywali [...] et repleti sunt omnes Spiritu Sancto” (Dz 2,2.4). W tych 
czynnościach wypełniania osób, całego wszechświata czy pomieszczenia 
Duchem, tradycja patrystyczna dopatrywała się tchnienia Bożego życia 

154 Por. Optat z Mileve, Contra Parmenianum 6,1: „[…] quam altaria Dei […] quo 
postulatus descenderit Spiritus Sanctus” (PL 11,1065).

155 Przez udział w tym cudownym sakramencie odrodzenia – jak się wymownie wy-
raża Leon Wielki – my wszyscy, którzy byliśmy poddani pożądliwości rodzącej grzech 
(por. Jk 1,15), zostajemy jak w duchowym źródle, odrodzeni przez łaskę tego samego 
Ducha Świętego, za sprawą którego się począł i narodził Jezus Chrystus: „De hac autem 
participatione mirabili sacramentum nobis regenerationis illuxit, ut per ipsum Spiritum 
per quem Christus et conceptus est et natus, etiam nos, qui per concupiscientiam carnis 
sumus geniti, spirituali rursus origine nasceremur” (Epistula 31,3: PL 54,792).

156 Takie jest faktycznie polskie tłumaczenie czasownika repleo. Zob. A. Jougan, 
Słownik kościelny łacińsko..., s. 583.
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– tego samego, które u początków istnienia człowieka tchnięte zostało  
„w jego nozdrza” (Rdz 2,7), a u początków istnienia Kościoła ukonsty-
tuowało go we wspólnotę zbawczą157. Kiedy więc Duch wypełnił Maryję  
i „znalazła się brzemienną”, to sprawił, że z Boga (że Jego Życiem) było 
„to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,18 i 20). 

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus; Spiritus (Sanctus)
inne imiona: Maria
rzeczowniki: altar, munus, virtus, viscus158

przymiotnik: beatus159

imiesłów bierny przeszły: superpositum160

czasowniki: repleo, sanctifico161

Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:
PRIMARIA
Domine, 

ille Spiritus munera sanctificet

ATTRIBUTIVA RELATIVA ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS
qui sua virtute beatae 
Mariae viscera replevit

(munera) altari tuo superposita
(quae altari tuo superposuimus)

Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA EXHORTATIVA IUSSIVA (+PROP ATTRI-
BUTIVA RELATIVA + PROP ATTRIBUTIVA PARTICIPIALIS)

Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
prośba: munera (ille) Spiritus sanctificet
predykat: qui beatae Mariae viscera sua virtute replevit
atrybucja: altari tuo superposita (munera)
O = i + p(pr +at)
157 Por. Cyryl Aleksandryjski, Commentarium in Isaiam prophetam: „ex Deo Patre 

secundum naturam genitus Filius unigenitus […] et ex utero virginali editus est, secun-
dum carnem, non humana seminis emissione unde generatio secuta sit, sed vi et efficien-
tia sancti Spiritus” (PG 70,204).

158 W mianowniku l. mn.: munera; w celowniku l. poj.: altari; w bierniku l. mn.: 
viscara; w narzędniku l. poj.: virtute.

159 W dopełniaczu l. poj.: beatae. 
160 W mianowniku l. mn.: superposita (od superpono). 
161 Strona czynna: czas teraźniejszy: tryb przypuszczający, 3 os. l. poj. – sanctificet; 

czas przeszły: tryb oznajmujący, 3 os. l. poj. – replevit. 



131Modlitwa nad darami serii ambrozjańskiej

Analiza semantyczna 
W strukturze swej tekst studiowanej teraz modlitwy nad darami nie 

odbiega zasadniczo od innych, przedtem analizowanych. Jawi się jednak 
jako uboższy o zdanie skutkowe (z charakterystycznym dla takich zdań 
inicjalnym ut), którego funkcją w tekstach euchologijnych jest przedsta-
wienie motywu prośby, jaką zgromadzenie liturgiczne kieruje do Boga. 
Główny trzon tekstu utożsamia się z prośbą, w którą wkomponowana jest 
inwokacja Domine. Trzon ten jest jednak ubogacony dwoma konstruk-
cjami podrzędnymi, które go w znacznym stopniu uzupełniają (chodzi  
o zdanie względne qui ... replevit i okolicznikowy równoważnik zdania 
altari tuo superposita). Na szczególną uwagę zasługuje zdanie względ-
ne (przydawkowe), bo swą treścią czyni aluzję do tematyki adwentowej,  
a budową przyzywa na pamięć anamnezę, na którą można natrafić często 
w przypadku kolekt. Faktycznie, zdanie qui sua virtute beatae Mariae vi-
scera replevit przypomina anamnezę, choć nią na dobrą sprawę nie jest w 
sensie ścisłym, bowiem spełnia funkcję nieco odmienną od tej, jaką pełni 
anamneza w kolektach. Mamy tu mianowicie do czynienia ze zdaniem 
względnym logicznie zestawionym z prośbą, a nie z inwokacją, co nato-
miast specyfikuje anamnezy kolekt. W kolektach bowiem anamneza od-
powiada wyraźnemu wspomnieniu dzieła urzeczywistnionego przez Boga 
Ojca, wzywanego właśnie w inwokacji. W przypadku naszej modlitwy, 
przytoczone powyżej zdanie stanowi bliższe określenie podmiotu działa-
nia uświęcającego. Podmiotem tym jest Duch Święty. Stąd o Jego dzia-
łanie względem składanych na ołtarzu darów Kościół prosi, wezwawszy 
wcześniej – w inwokacji – Boga Ojca (Domine). 

Ciężar akcji zaznaczający się w tekście spoczywa na dwóch obecnych 
w nim czasownikach (repleo i sanctifico), uwypuklających działanie Du-
cha Świętego. Zgromadzeniu liturgicznemu chodzi w prośbie kierowanej do 
Boga o uświęcenie darów chleba i wina (munera) złożonych dopiero co na 
ołtarzu (altari tuo superposita). Uświęcenia tego dokonać ma niezastąpiony, 
jeden i ten sam (ille) Duch Święty, który w chwili zwiastowania wypełnił 
(replevit) swą mocą (virtute) Maryję, w niej zaś upadłą na skutek grzechu 
ludzkość. W przypadku darów nie prosi Kościół o wypełnienie (jak Maryi), 
lecz o uświęcenie ich mocą Ducha Świętego. Zastosowany w tym przypad-
ku czasownik sanctificare jest jednym z tych, które już starożytna łacina 
chrześcijańska stosować zaczęła na tłumaczenie greckiego czasownika ha-
giodzein162, który w przekładzie polskim oznacza tyle, co „uświęcać”163.

162 Por. A. Blaise, Dictionaire latin-français des auteurs chrétiens, Strasbourg 1954, s. 737.
163 Por. Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie 

z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasow-
nikowych, Warszawa 1995, s. 5.
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Analiza pragmatyczna 
W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:

HIPERBAT: altari tuo ... superposita
MUTATIO ORDINIS RECTI: munera Spiritus ... sanctificet
Patrząc z pragmatycznego punktu widzenia na tekst analizowanej  

w tym miejscu modlitwy nad darami, można wysunąć dość zaskakują-
cy wniosek, że mianowicie zgromadzeni na Eucharystii wierni nie proszą  
w niej Boga bezpośrednio o nic dla siebie, choć kierują do Niego wyraźnie 
wyartykułowaną prośbę. Nie proszą w niej faktycznie o nic bezpośrednio 
dla siebie, niemniej w gruncie rzeczy chodzi im o dar wielkiej wagi, o dar 
– powiedzieć można – podstawowy, bowiem w grę wchodzi samo życie 
Boże. Taka logika postępowania, jaka przebija z treści modlitwy, zbieżna 
jest z tożsamością gromadzących się na Eucharystię chrześcijan. Oni są 
mianowicie świadomi tego, co im – wtajemniczonym już w pełni w życie 
Kościoła – zagwarantował Chrystus, gdy w Wieczerniku dawał uczniom 
swe Ciało i Krew na pokarm, oraz polecił sakramentalnie sprawować Jego 
pamiątkę mocą Ducha, którego im dał po swoim powrocie do Ojca. Chry-
stus zagwarantował swoim uczniom to mianowicie, że rozkwitłe w nich 
przez wiarę i zaszczepione przez chrzest życie Boże zasilane będzie przez 
Eucharystię. Stąd ich podstawowa troska o to, by przemiana (sanctifica-
tio) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa nastąpiła, bo za chwilę, tj.  
w obrzędzie Komunii św. będą się posilać pokarmem, który – jak z ca-
łym przekonaniem wierzą – jest zadatkiem życia trwającego na wieki (por.  
J 6,51). 

Tekst modlitwy spełnia jeszcze jedną ważną funkcję praktyczną. 
Utwierdza mianowicie wierzących w pewności, że sakramentalne działa-
nie Kościoła wpisane jest w całą historię zbawczą Boga, a poszczególne 
fakty zbawcze tejże historii przydają temu działaniu gwarancji skuteczno-
ści i prawdziwości. 
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Seria, do której omawiania przystępujemy, nazwana została mieszaną, 
ponieważ obejmuje modlitwy powstałe z połączenia tekstów pochodzą-
cych z sakramentarzy różnych tradycji i zaistniałych w Mszale rzymskim 
Pawła VI pod wpływem posoborowych prac kompilacyjnych. Modlitwy 
takie można więc zaliczyć do tekstów, które mają nową kompozycję, choć 
posiadają długą, tj. sięgającą najstarszych czasów tradycję euchologijną. 
W przypadku analizowanych modlitw nad darami Adwentu mamy do czy-
nienia z jednym tekstem, który klasyfikuje się do serii mieszanej. Chodzi
mianowicie o modlitwę nad darami z pierwszego dnia drugiej – przygoto-
wującej do obchodów uroczystości Bożego Narodzenia – połowy Adwen-
tu (18 grudnia).

18 grudnia

A. Tekst

1 Sacrificium tibi, Dómine, celebrándum VELOX

2 tuo nomine nos réddat accéptos, PLANUS (Ve 523)164 
3 ut ipsius aeternitatis mereamur ésse consórtes, PLANUS 
4 qui mortalitatem nostram sua mortálitate curávit. PLANUS 

(Berg 59)165

1 celebrandum] placatus intende, quod et nos a vitiis nostrae conditionis emundet 
dod. cod. || 2 tuo nomine] et tuo nomini cod. || 4 qui] mortalitatis nostrae dignatus est 
fieri particeps cod. 

Panie, niech ofiara, którą należy Ci składać,
uczyni nas miłymi Tobie,
abyśmy dzięki Twemu Imieniu zasłużyli na współuczestnictwo 
              w wieczności Tego, 
który swoją śmiertelnością uleczył naszą śmiertelność. 

B. Zagadnienia historyczno-literackie tekstu
Źródła liturgiczne i adaptacja tekstu
Ostatnia z analizowanych modlitw nad darami Adwentu stanowi przy-

kład i efekt powiązania w jedną całość dwóch oracji, wywodzących się 

164 Orationes et preces diurnae [XVIII, XVIIII]. Item alia (MD).
165 Dominica II de Adventu (MD). Początek tej modlitwy w Berg jest taki: „Concede 

nobis, omnipotens Deus, ut, sacramenti dominici nobis operante virtute…”.
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z różnych kodeksów liturgicznych, którymi w tym przypadku są: sakra-
mentarz liturgii rzymskiej i sakramentarz liturgii ambrozjańskiej. Zdanie 
główne, a zarazem prośba wraz z inwokacją aktualnej wersji, to pierwszy 
i trzeci stych tekstu występującego już w sakramentarzach rzymskich – ze 
Zbiorem z Werony166 na czele, a w Sakramentarzu bergomeńskim propo-
nowanego na trzecią niedzielę Adwentu167. Reszta (zdanie 3 i 4) to kolejna 
ilustracja posoborowych prac adaptacyjnych, które sięgnęły po tekst tra-
dycji ambrozjańskiej (była nim super oblata na drugą niedzielę Adwen-
tu) i zapożyczyły z niego dosłownie zdanie okolicznikowe skutkowe wraz  
z zaimkiem względnym qui, a myśl o tym, że Pan zechciał stać się uczest-
nikiem naszej śmiertelnej natury (mortalitatis nostrae dignatus est fieri
particeps), zdecydowanie – pod wpływem starożytnej prefacji na Boże 
Narodzenie168 – pogłębiły stwierdzeniem, że stał się nim po to, aby ludzką 
naturę uleczyć ze śmiertelności. W posoborowych pracach nad kompo-
zycją tej modlitwy wykorzystano więc fragmenty starożytnych modlitw 
i posłużono się nimi do wypracowania wersji aktualnej, opuszczając lub 
przerabiając niektóre zwroty i wyrażenia. Wśród części najbardziej prze-
robionych znajduje się aktualna, kierowana do Boga – wzywanego imie-
niem Domine – petycja sacrificium... tuo nomine nos reddat acceptos.  
W wersji źródłowej spełniała ona zupełnie inną funkcję. Nie była miano-
wicie prośbą, ale tworzyła jeden z dwóch członów zdania zaznajamiają-
cego ze skutkiem, o jaki modliło się zgromadzenie (quod et nos a vitiis 
nostrae conditionis emundet et tuo nomini reddat acceptos). W związku  
z adaptacją tego fragmentu modlitwy zastąpiono występujący w nim ce-
lownik tuo nomini narzędnikiem tuo nomine. 

Inspiracje biblijno-patrystyczne 
Treść modlitwy, nie wymieniając otwarcie z nazwy Adwentu, uwrażli-

wia wierzących na jego tematykę w wymiarze eschatologicznym, czyli na 
sprawę oczekiwania na objawienie się Pana panujących i Króla królują-

166 Oprócz Ve 523 występuje powyższa modlitwa również w GeV 1129: II, LXXXI 
[Orationes de Adventu Domini]. Item alia missa (MD) i Pad 766: CXCI. Hebdomada 
VIIII post Sancti Angeli (MD).

167 Zob. Berg 64.
168 Por. Ve 1260: „Quoniam magnificum nostrae commercium reparationis effulsit

cum de nomine veteri homo novus exsisteret, curatus mortalitate mortalitas; cum 
humana condicio de ipsius humanae condicionis confecta medicatione sanatur, et de 
obnoxia generatione peccato totius peccati nescia proles exoritur, ac non solum nostra  
a verbo tuo suscepta fragilitas perpetui fit honoris, sed nos quoque mirando consortio
reddit aeternos” (Natale Domini. Item alia. Pr.).
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cych, na ukazanie się Tego, który ma nieśmiertelność (por. 1 Tm 6,15-16) 
i tą nieśmiertelnością obdarza swój lud w momencie swego pojawienia 
się. Już samo ogołocenie się Chrystusa, Jego upodobnienie się do ludzi, 
uniżenie się i posłuszeństwo aż do śmierci (por. Flp 2,7-8), przezwycięża 
śmierć (por. 2 Tym 1,10) oraz daje życie (por. Rz 5,17). Śmierć została już 
pochłonięta przez zwycięstwo, została raz na zawsze zniszczona (por. Iz 
25,8), bowiem w człowieczeństwie swym Jezus uleczył naszą śmiertel-
ność. W Nim otrzymaliśmy już udział w zwycięstwie (por. 1 Kor 15,57), 
a teraz wyczekujemy dnia, w którym to, co śmiertelne przyodzieje się  
w nieśmiertelność (por. 1 Kor 15,54). Jako współzwycięzcy z Chrystusem 
i wespół z Nim żyjący, nie chcemy już więcej powrócić do stanu śmierci, 
ale – uznając wypływającą z udziału w Boskiej naturze godność (por. 2 P 
1,4) – pragniemy pozostać współuczestnikami wiecznego królestwa Pana 
naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa (por. 2 P 1,11), Jego życia i chwały (ut 
ipsius aeternitatis mereamur esse consortes)169. W pełnym wymiarze sta-
niemy się nimi w niebie. Niemniej już teraz – właśnie przez Chrystusa, który 
przyszedł na ziemię po to, aby wydać owoc nie ziemski, lecz Boży, owoc 
życia, a nie śmierci, i to życia Bożego, a nie cielesnego – jesteśmy uczestni-
kami niebieskiej natury170. Już jesteśmy owocem miłym Bogu i pragniemy 
nim pozostać, dzięki liturgicznemu sprawowaniu tej Ofiary, którą zapowia-
dał Stary Testament (por. Ml 1,11), złożył w doskonały sposób Jezus i na 
swoją pamiątkę polecił nam składać Ojcu Niebieskiemu (sacrificium tibi,
Domine, celebrandum). Ta Ofiara jest duchowym źródłem, sakramentem
naszego odrodzenia, ponieważ działa w niej ten sam Duch, za przyczyną 
którego począł się i narodził Jezus Chrystus171. Narodził się po to, aby – jak 
stwierdza Piotr Chryzolog – wszystkie swoje latorośle, zaledwie kiełkujące 

169 W tych słowach modlitwy odnajdujemy echo zachęty Leona Wielkiego do rozpo-
znania przez chrześcijan wielkiej ich godności, polegającej na tym, że w Słowie, które 
we Wcieleniu przyjęło ludzką naturę i stało się jednym z nas, został nam przywrócony 
udział w naturze Boskiej: „Agnosce, o Christiane, dignitatem tuam, et, divinae consors 
factus naturae, noli in veterem vilitatem degeneri conversatione redire” (Sermo 21,3:  
PL 54,193).

170 Por. Piotr Chryzolog, Sermo 115: „Consortes caelestis naturae per Christum, 
non terrae sed Deo; non morti, sed vitae, et Deo fructum asserit deferri non carni”  
(PL 52,516).

171 Por. Leon Wielki, Epistula 31,3: „De hac autem participatione mirabili sacramen-
tum nobis regenerationis illuxit, ut per ipsum spiritum per quem Christus et conceptus est 
et natus, etiam nos qui per concupiscentiam carnis sumus geniti, spiritali rursus origine 
nasceremur” (PL 54,792). 
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w ziemi, obdarzyć godnością niebieskiej natury172. Na tej podstawie, dzięki 
Chrystusowemu usprawiedliwieniu, zdolni jesteśmy spełnić polecenie Je-
zusa i sprawować liturgicznie Ofiarę, mając pewność tego, że zostaje przez
Boga przyjęta (sacrificium iusti acceptum est – Syr 35,9), oraz pokładając 
ufność w tym, że Bóg i nas uczyni sobie miłym darem, dlatego w liturgii 
Adwentu wyraźnie prosimy: tuo nomine nos reddat acceptos.

C. Analiza lingwistyczna tekstu
Analiza syntaktyczna

Charakterystyczny leksykon badanego tekstu:
imiona Osób Boskich: Dominus
rzeczowniki: aeternitas, mortalitas, nomen, sacrificium173

przymiotniki: acceptus, consors174

przydawka przymiotna: celebrandum
czasowniki: curo, mereor, reddo175

spójnik podrzędny: ut
Syntaksa badanej modlitwy według ordo rectus verborum:

PRIMARIA
Domine, 

sacrificium tibi celebrandum
nos acceptos reddat

FINALIS
ut tuo nomine 

mereamur 

OBIECTIVA

aeternitatis ipsius consortes esse

ATTRIBUTIVA RELATIVA
qui sua mortalitate nostram  
mortalitatem curavit

Struktura syntaktyczna tekstu: PROP PRIMARIA EXHORTATIVA IUSSIVA + PROP FINA-
LIS: PROP OBIECTIVA INFINITIVA (+PROP ATTRIBUTIVA RELATIVA)

172 Por. Sermo 156: „Hinc est ergo quod nascitur Christus, ut iacentes in terreno ger-
mine, caelestem tolleret ad naturam” (PL 52,612).

173 W mianowniku l. poj.: sacrificium; w dopełniaczu l. poj.: aeternitatis; w bierniku  
l. poj.: mortalitatem; w narzędniku l. poj.: mortalitate, nomine. 

174 W mianowniku l. mn.: consortes; w bierniku l. mn.: acceptos.
175 Strona czynna: czas teraźniejszy: tryb przypuszczający, 3 os. l. poj. – reddat; czas 

przeszły: tryb oznajmujący, 3 os. l. poj. – curavit; dep: czas teraźniejszy: tryb przypusz-
czający, 1 os. l. mn. – mereamur.
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Na podstawie powyższej organizacji zdań można ustalić następującą struk-
turę euchologijną tekstu:

inwokacja prosta: Domine
prośba: sacrificium tibi celebrandum nos reddat acceptos
przedmiot prośby: ut tuo nomine mereamur ipsius aeternitatis esse 
consortes
predykat: qui mortalitatem nostram sua mortalitate curavit
O = i + p + f(pr)
Analiza semantyczna 
Punkt ciężkości analizowanego tekstu wydaje się być od strony seman-

tycznej położony na wyrażeniu sacrificium tibi, Domine, celebrandum nos
reddat acceptos. Przymiotnik acceptos koresponduje z charakterystycznym 
dla adwentowego oczekiwania i wzmiankowanym w innych modlitwach 
symbolem zapalonych pochodni, których płonący ogień musi być przez 
nas podtrzymywany aż do momentu powrotu Jezusa na ziemię w chwili, 
której się nie domyślamy. Stąd potrzeba czuwania, któremu zgodnie z se-
mantyczną wymową zwrotów analizowanej modlitwy czynimy zadość po-
przez uczestnictwo w liturgii, a konkretniej mówiąc poprzez uobecnianie 
zbawczej Ofiary (sacrificium celebrandum), źródła i szczytu całego życia 
chrześcijańskiego, podczas której składamy Bogu Boską Żertwę, a wraz  
z nią ofiarujemy samych siebie (por. KK 11). O tym, że wiara i wszystko,
co z nią się wiąże, jest łaską, zaświadczają kolejne wyrażenia studiowa-
nego tekstu, z których przebija jasne przeświadczenie, że nasze upodob-
nienie do Jezusa (ukryte w prośbie ut ipsius aeternitatis mereamur esse 
consortes) pochodzi od Niego samego, tzn. dopełniane jest w nas mocą 
Imienia Jezusa (tuo nomine). Jeżeli uświadomimy sobie fakt, że imię wy-
raża całą głębię i istotę osoby176, to sprawą dla nas oczywistą będzie prze-
świadczenie, iż w tekście jest mowa o Duchu, który zstąpiwszy na Jezusa, 
utożsamił się z Nim do tego stopnia, że Go uczynił Chrystusem, a więc 
„Namaszczonym” (Christos – od chrio, „namaszczać”177), tzn. Kimś, kogo 
Duch bez reszty przenika, z kim się utożsamia, by stanowić istotowe jed-
no. W tym Duchu właśnie należy się doszukiwać odpowiednika pojęcia 
aeternitas, jako że wszyscy, których ducha wspiera Duch swym świadec-
twem, są już teraz dziećmi Bożymi (por. Rz 8,16), wezwanymi do ży-
cia nie według ciała, lecz według Ducha, który w nich mieszka (Rz 8,9), 
dążącymi – w związku z tym – do tego, czego chce Duch (por. Rz 8,5), 

176 Por. hasło „Imię”, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego..., s. 299. 
177 Por. R. Popowski, Wielki słownik..., s. 660.
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który „przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,10), 
czyli wszczepia we wszystko zalążek wieczności, czyniąc z ludzi świąty-
nię trwałego zamieszkania Boga (por. 1 Kor 3,16). Jeżeli mieszka w nas 
Duch Chrystusowy, to – mimo iż ciało podlega śmierci ze względu na 
skutki grzechu – posiadamy już życie na skutek usprawiedliwienia, jeste-
śmy więc uczestnikami wzmiankowanej wieczności (aeternitatis), nasza 
śmiertelność (mortalitas) została już przezwyciężona, wchłonięta przez 
życie (por. 2 Kor 5,4). Ten więc, który Jezusa wskrzesił z martwych, przy-
wróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego 
Ducha (por. Rz 8,9-11). W tym Duchu Chrystus, który uleczył już naszą 
śmiertelność swoją śmiertelnością (qui mortalitatem nostram sua mortali-
tate curavit), wydając siebie samego za nas „w ofierze i dani na wdzięcz-
ną wonność Bogu” (Ef 5,2), przyodział nas nowym odzieniem, aby w ten 
sposób „to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie” (2 Kor 5,4). 

W analizowanej w tym miejscu modlitwie nad darami wyróżniamy 
dwie ewidentnie zaznaczające się opozycje semantyczne. Podmiotem tych 
opozycji jest ludzkość, która: 
1. do chwili historycznego wydarzenia zbawczego (tzn. do uniżenia się 

Syna Bożego przez przyjęcie natury ludzkiej i wyniszczenia przez 
śmierć na krzyżu) pogrążona była w stanie grzesznej niewoli, trzyma-
jącej ją w szponach śmierci; zaś dzięki temu wydarzeniu (tzn. przez 
powstanie Jezusa z martwych) ożyła, została wyzwolona z niewoli 
śmierci;

2. w każdym stosownym dla niej momencie historii (kairos) uczestniczy 
w tejże samej ofierze zbawczej, którą Jezus złożył na krzyżu i polecił
ją upamiętniać liturgicznie przez Kościół (sacrificium celebrandum); 
zaś dzięki czynnemu udziałowi w celebrowanej Pamiątce staje się miłą 
Panu własnością, gotową na pełne miłości spotkanie z Nim, dające po-
czątek wiecznemu szczęściu. 
Analiza pragmatyczna 

W tekście niniejszej modlitwy wyróżniamy takie figury retoryczne, jak:
HIPERBAT: aeternitatis ... consortes
Wspomniana wyżej adaptacja środkowego fragmentu modlitwy,  

a mianowicie zastąpienie dawnego celownika tuo nomini narzędnikiem 
tuo nomine, lepiej się przyczynia do uwypuklenia idei, że źródłem nasze-
go przystępu i drogą do wiecznej chwały Jezusa jest On sam, a konkret-
nie Jego imię, które my – wierzący w Niego nosimy od chwili przyjętego 
chrztu. Począwszy od tego dnia nazywamy się chrześcijanami, czyli je-
steśmy ludźmi Chrystusa, co oznacza, że staliśmy się do Niego podobni, 
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bo zostaliśmy namaszczeni tym Duchem, który najpierw spoczął na Nim 
samym, namaścił Go i posłał, aby „ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; [aby] uciśnionych odsyłał wol-
nymi” (Łk 4,18). Tego właśnie Ducha Ojciec zesłał na nas „w Jego imieniu” 
(by nas nauczał i przypominał nam wszystko, co Jezus powiedział – por. 
J 14,26). Zesłany Duch, to zarazem Duch posłany przez uwielbionego  
Chrystusa „od Ojca” (por. J 14,16). Syn więc i Ojciec to doskonała Jed-
ność-Duch istnienia i działania178. Dzieło przypominania pełnione przez 
Jedność-Ducha nie polega na odtwarzaniu materialnych faktów z życia  
i działalności Jezusa, lecz na uwypuklaniu wewnętrznej harmonii między 
tymi faktami w ramach planów Bożych. Dzieło nauczania urzeczywistniane 
przez tegoż Ducha-Jedność to kontynuacja objawienia Ojca w Jezusie, połą-
czona z głębszym wglądem w zbawcze plany Boże. Duch ten mieszka w nas 
nieustannie i daje się nam rozpoznać jako kwalifikowany świadek nadprzy-
rodzonej rzeczywistości, której uczestnikami stajemy się dzięki Niemu179.

Tekst analizowanej modlitwy mobilizuje do głębszego uświadomienia 
sobie prawdy, że w życiu chrześcijan nie chodzi o to, by się podobać – jak 
to sugerowała wersja z Ve – Imieniu Jezusa (tuo nomini), co podsuwałoby 
(zgodnie z semantycznym znaczeniem terminu „imię”) myśl o podobaniu 
się Jezusowi. Nie chodzi o podobanie się w potocznym znaczeniu tego 
słowa, czyli o robienie wszystkiego, na co nas stać po ludzku, do czego 
jesteśmy zdolni o własnych siłach, a więc jakby autorytatywnie, w spo-
sób autonomiczny i całkiem niezależny. W życiu chrześcijan chodzi o coś 
znacznie głębszego, o coś istotniejszego. Chodzi mianowicie o udział z Je-
zusem (dzięki sakramentalnemu uczestnictwu w życiu i zbawczej działal-
ności Syna) w Jego wiecznej chwale, a więc w transcendentnym wymiarze 
Chrystusa, to jest w tym, co czyni Go równym Ojcu, czyli w Jego Bóstwie. 
Na taki udział zasługują wierzący dzięki temu (i tylko dzięki temu), że 
noszą imię chrześcijan, a więc że w sakramentach odrodzenia otrzymują 
łaskę ontycznego upodobnienia się do Niego samego, że stają się „drugim 
Chrystusem”. Chrześcijanin więc to człowiek, w życiu którego wszystko 
dokonuje się nie „dla Imienia Jezusa” lecz „mocą tego Imienia” (tuo nomi-
ne), a więc mocą więzi Ojca i Syna, uosobionej w Duchu Świętym. 

Ta prawda, jako jedna z podstawowych dla życia chrześcijańskiego, 
została odkryta i dowartościowana przez Sobór Watykański II, którego 

178 Por. K. Romaniuk, A.J. Jankowski, L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do No-
wego Testamentu, t. 1, Poznań–Kraków 1999, s. 537. 

179 Por. L. Stachowiak, Komentarz do Ewangelii według św. Jana (14,23-29),  
w: KBM-C, s. 71. 
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nauka w tym względzie odbija się wyraźnym echem w studiowanej mo-
dlitwie nad darami. Jej ranga przybiera na sile w kontekście uobecnia-
nej ofiary, która to właśnie (a nie nasze dobre uczynki) czyni nas miłymi
(acceptos) Panu. Fakt ten stanowi niewątpliwy powód, dla którego litur-
gia ośmiela zgromadzonych na jej sprawowaniu chrześcijan do tego, aby  
w strukturze euchologijnych tekstów umieszczali prośbę ut mereamur. 
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Podsumowanie

Powyższy rozdział niniejszej książki skupia uwagę na zagadnieniach 
analizy historyczno-krytycznej modlitw Adwentu oraz na ich analizie lin-
gwistycznej. Odpowiedniemu badaniu zostało poddanych 12 modlitw nad 
darami Adwentu, z czego można wyprowadzić wnioski, które poniżej pre-
zentujemy.

A. Wnioski z analizy historyczno-krytycznej
1. Wszystkie modlitwy nad darami, jakie Mszał Pawła VI proponuje na 

Adwent, wywodzą się ze starożytnych źródeł liturgicznych. Zdecydo-
wana ich większość pochodzi ze źródeł objętych wpływami liturgii 
rzymskiej (6 tekstów – ze Zwoju z Rawenny, 3 – z Sakramentarza ge-
lazjańskiego „Starego”, 1 – z Sakramentarza z Fuldy), jedna natomiast 
posiada genezę pozarzymską – wywodzi się z liturgii ambrozjańskiej, 
a konkretnie z Sakramentarza z Bergamo. Jest jeszcze jedna modlitwa 
nad darami, która włączona została do repertuaru euchologii mniejszej 
Mszału Pawła VI na drodze prac łączących w jedną całość dwa frag-
menty tekstów pochodzących z sakramentarzy o różnych tradycjach 
liturgicznych – i w związku z tym zaliczona do serii mieszanej. Utwo-
rzono ją faktycznie po Soborze Watykańskim II, posługując się frag-
mentem tekstu z Ve 523 i fragmentem z Berg 59. Wśród wszystkich 
modlitw nad darami obecnego mszału jest dziesięć takich, które po So-
borze Watykańskim II zostały przywrócone liturgii przez zaczerpnię-
cie ich bezpośrednio z sakramentarzy. Tylko dwie modlitwy przejęto  
z potrydenckiego Mszału Piusa V. Wniosek z tego płynie taki, że tylko 
te dwie modlitwy charakteryzują się ciągłością występowania w tra-
dycji liturgicznej Kościoła. Spośród studiowanych dwunastu tekstów, 
dwa są całkowicie wierne wersji źródłowej180, w siedmiu wprowadzo-
no korektę gramatyczną pojedynczych słów181, natomiast w trzech tek-
stach skorygowano większe fragmenty poszczególnych fraz182. 

2. Do dziesięciu więc modlitw nad darami wprowadzono w wyniku po-
soborowych prac rewizyjno-redakcyjnych jakąś zmianę. Nie wszystkie 
zmiany są tej samej wagi i nie wszystkie mają takie samo uzasadnienie 
oraz sens. Są wśród nich mianowicie takie, które umotywowane były 
pogłębioną refleksją teologiczną183. Są też i takie, które podyktowane  

180 Por. nd. 3 i 19G.
181 Por. nd. 1 i 4T, 17, 20, 21, 22 i 24G.
182 Por. nd. 2T, 18 i 23G.
183 Por. nd. 4T, 24G.
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zostały względami gramatyczno-ortograficznymi184 czy adaptacyjny-
mi185. Są w końcu takie, których wprowadzenie było konieczne z uwa-
gi na rytmikę tekstu186.

3. Wszystkie modlitwy nad darami Adwentu mają obszerny kontekst bi-
blijny i patrystyczny. Fakt ten wyznacza dla nas, którzy dziś korzy-
stamy z nich w liturgii, ścieżkę prowadzącą do uświadomienia sobie  
i odkrycia historycznych uwarunkowań oraz czynników inspirujących, 
a niekiedy również motywujących ich powstanie. 

B. Wnioski z analizy lingwistycznej
1. Pod względem budowy wyodrębnia się w modlitwach nad darami Ad-

wentu wszystkie te elementy i cechy, jakie normalnie charakteryzują 
analizowany gatunek tekstów euchologijnych, tj. modlitwy prezyden-
cjalne. W ich strukturze kompozycyjnej obecne są mianowicie nastę-
pujące elementy:
a. Inwokacja – występuje w wołaczu i posiada we wszystkich tek-

stach formę prostą

Imię Boga Kiedy występuje Ile razy
Domine! nd. 1, 2, 3 i 4T; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24G 12

W przypadku studiowanych modlitw nad darami pod wezwaniem 
Domine! kryje się zawsze Bóg Ojciec, do którego skierowane są 
wszystkie modlitwy nad darami Adwentu.

b. Prośba – występuje w 11 modlitwach nad darami i posiada zróżni-
cowaną postać.
W niektórych przypadkach jest ona dosyć zwięzła, dwuczłonowa, 
i brzmi: 

Kiedy
intuere munera 19G
munera assume 24G

Kiedy indziej jest rozbudowana:

184 Por. nd. 1T, 20, 21 i 22G.
185 Por. 18G.
186 Por. nd. 2T.
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Kiedy
devotionis nostrae tibi hostia iugiter immoletur nd. 3T
ecclesiae tuae munera assume 21G
haec oblatio sit tibi perfecta placatio 23G
intende sacrificium singulare 20G
munera (ille) Spiritus sanctificet nd. 4T
sacrificium tibi celebrandum nos reddat acceptos 18G

W jeszcze innych przypadkach jest podwójna i zbudowana przy 
pomocy spójnika współrzędnego łącznego et:

Kiedy
ecclesiae tuae dona sanctifica et concede 17G
placare nostrae precibus humilitatis et hostiis et tuae nobis 
indulgentiae succurre praesidiis nd. 2T

suscipe munera et tuae nobis fiat praemium redemptionis aeternae nd. 1T

Jedna modlitwa nad darami jest tak skonstruowana, że nie posiada  
w swojej treści wyraźnie sformułowanej prośby:

Kiedy
In tua pietate confidéntes, Dómine, cum muneribus ad altaria 
veneránda concurrimus, ut... 22G

c. Przedmiot prośby – występuje w wielu modlitwach nad darami.
W formie prostej, tzn. złożonej z jednego członu:

Kiedy
ut nostri Redemptoris exordia celebremus 23G
ut pane caelesti refici mereamur 17G
ut sumamus 20G
ut tua virtute sacretur 19G
ut tuo nomine mereamur ipsius aeternitatis esse consortes 18G

W formie złożonej z dwóch członów, połączonych ze sobą za po-
mocą spójnika et:

Kiedy
ut eorum perceptione expiemur a peccatis et adventus Filii tui 
gloriam mereamur praestolari 24G

d. Atrybucja – jest w formie niezdaniowej (niezdaniotwórczej) zasto-
sowana w kilku modlitwach nad darami na opisanie istotnej ce-
chy, właściwości lub przymiotu bądź to samego Boga lub darów od  



144 Analiza historyczno-krytyczna i lingwistyczna modlitw nad darami Adwentu

Niego otrzymywanych oraz składanych na ołtarzu w czasie cele-
bracji eucharystycznej, bądź Jezusa, który przychodzi, bądź też 
Kościoła, który w oczekiwaniu na Jego przyjście przygotowuje od-
powiednio swe wnętrze:

Kiedy
benignus (Dominus) 24G
collata de tuis beneficiis (munera) nd. 1T
confidentes in tua pietate (nos); purificante tua nos gratia 22G
exspectata (participatione) 20G
misericors (Dominus) 21G
oblata tibi (munera); puris mentibus 24G
offerenda (munera) 21G
placatus (Dominus) 21G
propitius (Dominus) 19G
purificatis mentibus 23G
superposita altari tuo (munera) nd. 4T

e. Predykat – występuje, jak widać z poniższego zestawienia w tabe-
li, w pięciu modlitwach nad darami Adwentu w formie cząstkowej 
danego zdania, na orzeczenie czegoś o Bogu, do którego kierowana 
jest modlitwa, o Duchu Świętym, który działa w liturgii swą mocą, 
o Chrystusie, który w liturgii pokonuje śmierć mocą poniesionej 
przez siebie na krzyżu ofiary, lub też o darach chleba i wina, któ-
re składane są na ołtarzu, by mocą Ducha Świętego przemienione 
zostały w Ciało i Krew Chrystusa i – przyjęte w Komunii – były 
zadatkiem udziału w misterium wyznawanym przez chrześcijan  
z nadzieją.

Kiedy
qui beatae Mariae viscera sua virtute replevit nd. 4T
qua divini cultus nobis est indita plenitudo 23G
quibus famulamur 22G
qui mortalitatem nostram sua mortalitate curavit 18G
quae speranda credimus 20G

Czasami występuje w tekście więcej niż jeden predykat:
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Kiedy
quae et sacri peragat instituta mysterii; et salutare tuum nobis 
potenter operetur nd. 3T 

quae offerimus; quod nostrae devotioni concedis effici temporali nd. 1T
quae tribuisti; (quae) in nostrae salutis potenter efficis transire 
mysterium 21G

quae tuis altaribus exihbemus; quod nostra fragilitate defertur 19G

f. Oznajmienie – występuje w niektórych przypadkach, precyzując 
kontekst przeżywanego misterium oraz pomagając modlącym się 
wejść lepiej w klimat liturgicznego upamiętniania go:

Kiedy
huius participatione mysterii 20G
per haec veneranda mysteria 17G

g. Uzupełnienia:
Kiedy

ubi nulla suppetunt suffragia meritorum nd. 2T

h. Konkluzja – w przypadku analizowanych modlitw nad darami po-
siada ona zawsze krótką formę i brzmi: Per Christum, Dominum 
nostrum187.

i. Końcowe „Amen”. 

2. Nie wszystkie modlitwy nad darami zbudowane są w identyczny 
sposób, to znaczy nie w każdej z nich występują zawsze takie same 
elementy kompozycyjne i nie w każdej odnajdujemy jednakową ich 
sekwencję. Na podstawie przeprowadzonej analizy lingwistycznej 
stwierdza się, że od strony składniowej modlitwy nad darami Adwen-
tu stanowią jedno wypowiedzenie złożone. Zawiera ono od trzech do 
sześciu elementów – zdań składowych i ich równoważników. Wypo-
wiedzenia te mają zasadniczo postać hipotaksy, czyli zdania złożone-
go podrzędnie188, w którym jedne człony należy składniowo traktować 

187 Por. M. Barba, Il Temporale, l’„Ordo Missae” e il santorale del nuovo „Missale 
Romanum”, „Ephemerides Liturgicae” 116,3 (2002), s. 322.

188 Hipotaksa to złożenie przedrostka hipo ze słowem greckim táksis, co oznacza upo-
rządkowanie. W gramatyce jest to związek dwu członów syntaktycznych (wyrazów, ich 
grup, zdań), z których jeden jest podrzędny względem drugiego. Zob. Słownik wyrazów 
obcych, red. naukowy J. Tokarski, Warszawa 1972, s. 281.
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jako nadrzędne (główne), a inne – jako ich określenia, czyli człony 
podrzędne. Oprócz tego występuje też parataksa, czyli kompozycja 
obejmująca zdania pojedyncze złożone współrzędnie189. 
Powszechnie wiadomo, że zdanie złożone stanowi – w myśl zasad gra-
matyki – jedną gramatyczną i znaczeniową całość. Jeżeli więc pew-
ne pojedyncze zdania występują jako człony zdania złożonego, to  
z pewnością nie dzieje się tak przez przypadek, lecz po to, by wyrazić 
określone związki znaczeniowe, jakie łączą treść niesioną w kolejnych 
składnikach kompozycji złożonych. Owe związki to logiczne zależno-
ści między tym, o czym mówi jedno zdanie, a tym, o czym mówi zdanie 
kolejne, a więc układy relacji współrzędnych190 oraz podrzędnych191.  
Lektura tekstów euchologijnych Adwentu wykazała, że charakter 
wspomnianych relacji nie zawsze jest wyrażony w sposób oczywisty  
i czytelny. Oznacza to, że autorzy w znacznej mierze „zrzekli się” pra-
wa do jednoznacznego przekazywania myśli, pozostawiając korzysta-
jącym z tekstów szerokie pole do interpretacji192.

3. Analizowane teksty reprezentują zróżnicowaną, choć opartą na kla-
sycznym i typowym dla modlitw prezydencjalnych schemacie, struk-
turę syntaktyczną, bogatą semantykę tekstu i poszczególnych słów,  
a także szeroką wymowę pragmatyczną. Wnikliwa analiza lingwi-
styczna modlitw nad darami pozwoliła nie tylko na zapoznanie się  
z ich detalami syntaktyczno-semantycznymi i pragmatycznymi, ale też 
na wykrycie – właśnie w wyniku tejże analizy – oraz uświadomienie 
sobie, jakie tematy teologiczne są w nich zawarte. Krok taki był nie-
odzowny, aby móc przejść w dalszej części niniejszej monografii do
zaprezentowania treści teologicznych, jakie teksty modlitw Adwen-
tu proponują Kościołowi na drogę zmierzania na spotkanie ze swoim  
Panem i Odkupicielem – w uroczystość Bożego Narodzenia i przy  
paruzji.

189 Parataksa to słowo pochodzenia greckiego (parátaksis – ustawienie, szyk), któ-
re w gramatyce oznacza układ zdań złożonych współrzędnie. Zob. Słownik wyrazów...,  
s. 551.

190 Relacje współrzędne łączne występują w następujących modlitwach nad darami: 
nd. 1, 2, 3T, 17, 21 i 24G.

191 Relacje podrzędne występują w następujących modlitwach nad darami: 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 i 24G (zdania okolicznikowe celu); 22G (zdanie okolicznikowe przy-
czyny); nd. 2T (zdanie okolicznikowe czasu); nd. 1, 3 i 4T, 19, 20, 21, 22 i 23G (zdania 
względne przydawkowe); 18G (zdanie dopełnieniowe).

192 Por. M. Makuchowska, O komunikatywności języka modlitw liturgicznych, „Prze-
gląd Pastoralno-Homiletyczny” 4 (2000), s. 138, 139.
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4. Bogate jest słownictwo modlitw nad darami Adwentu, przy czym ogól-
na liczba zastosowanych w nich rzeczowników wynosi 38, czasowni-
ków natomiast 34:
a. najczęściej zastosowanymi rzeczownikami są:

munus 6 razy
mysterium 5 razy
altar 3 razy
devotio, ecclesia, gloria, hostia, mens, sacrificium, virtus po 2 razy

b. najczęściej zastosowanymi czasownikami są:

mereor 3 razy
assumo, concedo, efficio, sanctifico po 2 razy

5. Modlitwy prezydencjalne, a więc te nad darami Adwentu również, 
oparte są na regułach poezji rzymskiej. Oznacza to, że charakteryzu-
ją się regularnie następującymi po sobie długimi i krótkimi sylabami, 
czyli że obecny jest w nich tak zwany cursus, zapewniający im ryt-
miczny akcent, który rządzi się swoimi własnymi prawami i nie za-
wsze musi się zgadzać z akcentem wyrazowym. W modlitwach nad 
darami Adwentu wyróżniamy następujące rodzaje cursus:
a. planus (┴ ─ /─ ┴ ─)
b. tardus (┴ ─ /─ ┴ ─ ─)
c. trispondiacus (─ ┴ ─ /─ ─ ┴ ─)
d. velox (┴ ─ ─ /─ ─ ┴ ─) 

6. Modlitwy nad darami Adwentu mają charakter teocentryczny, bowiem 
wszystkie kierowane są do Boga. W niektórych modlitwach – skiero-
wanych do Boga – Jezus jest otwarcie wzmiankowany jako: 

Ile razy
Filius tuus 24G 1
Redemptor 23G 1

7. Jedna modlitwa nad darami (nd. 4T) wymienia Ducha Świętego (Spiri-
tus ille). Czyni to przez odwołanie się do faktu zwiastowania, kiedy to 
zstępując na Maryję tenże Duch Święty napełnił Jej wnętrze swą mocą 
i w ten sposób sprawił, że stała się matką Syna Bożego. 
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8. Jedna modlitwa nad darami wymienia też Maryję, przedstawiając Ją 
jako beata Maria (nd. 4T).

9. Studiowane modlitwy nad darami zdradzają duży kunszt literacki auto-
rów, są w wysokim stopniu stylizowane, a w odniesieniu do podmiotu 
modlącego się stosują zawsze formę liczby mnogiej. Podmiotem mo-
dlitwy jest w nich Kościół, przedstawiany jako:

Kiedy
Ecclesia 17, 21G



Rozdział trzeci

Teologiczne treści modlitw nad darami Adwentu

Jest sprawą z gruntu oczywistą, że Kościół w tekstach euchologijnych 
nie umieszcza i tym samym nie przekazuje w sposób bezpośredni prawd 
wiary, zwanych dogmatami. Zwykle czyni to bowiem w formie uroczystej 
podczas soborów lub w sposób zwyczajny, przez podawanie do wierzenia 
istotnych dla chrześcijańskiej wiary treści1. Niektóre z tych prawd są jed-
nak bardzo często obecne w poszczególnych tekstach eucholgijnych, są  
w nich niejako ukryte, a nawet leżą niejednokrotnie u podstaw ich formu-
łowania i wypowiadania przed Bogiem. Podstawowym przykładem może 
być dla nas w tym względzie modlitwa eucharystyczna we Mszy św.,  
którą kapłan w imieniu całego zgromadzenia kieruje ku Bogu, by Mu zło-
żyć dziękczynienie i uwielbienie za dzieło odkupienia, jakiego dokonał  
w swoim jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie, lub za objawione nam 
i przekazane do wierzenia prawdy. Każdorazowy motyw takiego dzięk-
czynienia-uwielbienia, wyrażający konkretny szczegół historii zbawienia 
albo konkretną prawdę dogmatyczną, jak też motywujący sprawowaną  
w danym dniu Eucharystię, zawarty jest i wyartykułowany w prefacji2. 

Powyższa myśl uzasadnia wystarczająco – jak się wydaje – powzięty 
w tej części opracowania zamiar wydobycia z treści modlitw nad darami 
Adwentu i uszeregowania w poszczególne tematy tego przesłania teolo-
gicznego, jakie jest w nich niejednokrotnie zawarte i dociera do uczestni-
ków liturgii za każdym razem, gdy w niej uczestniczą. Zamiar ten wydaje 
się tym bardziej umotywowany, że przesłanie, jakie bije ze studiowanych 

1 Por. M. Righetti, Manuale di storia liturgica, t. 1: Introduzione generale, Milano 
19642, s. 21. 

2 Por. np. prefację o Najświętszej Trójcy (Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 
1986, s. 59* i 191*, 192*, nr 42) lub o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Pan-
ny (tamże, s. 76* i 224*, 225*, nr 59). Oprócz tego temat celebracji eksponuje kolekta 
w obrzędach wstępnych Eucharystii danego dnia czy święta. Jej specyfiką bowiem „jest
wprowadzenie zgromadzonej wspólnoty w treść czasu liturgicznego lub świętowanej oko-
liczności oraz – ogólnie rzecz biorąc – uwypuklenie charakteru celebracji (por. OWMR 
54). [...] Stąd uwypukla ona syntetycznie myśl przewodnią świętowanej okoliczności lub 
podtrzymuje tonację obchodzonego czasu liturgicznego” (M. Augé, Tekst euchologijny, 
w: Liturgia w podstawowych formach wyrazu („Kościół w trzecim tysiącleciu” 9), red.  
A. Żądło, Katowice 2011, s. 143.
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modlitw, dotyka również – i to nawet w dość dużym stopniu – prawd,  
w które Kościół wierzy i które do wierzenia podaje. 

Generalnie przyjęło się uważać, że modlitwa nad darami 
w odróżnieniu od innych modlitw prezydencjalnych zachowuje charakter ple-
onastyczny towarzyszenia składanym na ołtarzu darom chleba i wina. Zasad-
niczo nie czyni ona żadnego odniesienia do obchodzonego święta czy okresu 
liturgicznego, lecz pozostaje skoncentrowana na tematyce darów3.
W przypadku tego rodzaju modlitw przez nas studiowanych rzad-

kie jest faktycznie bezpośrednie odniesienie do Adwentu4, to jest okresu 
przygotowania na przyjście Pana – w wymiarze eschatologicznym (do-
kona się ono w dniu paruzji) i historycznym (upamiętniane jest w liturgii 
uroczystości Narodzenia Pańskiego)5. Stały natomiast jest związek treści 
naszych modlitw z obrzędem składania darów chleba i wina na ołtarzu6. 
W treściach wskazujących na taki związek znajduje się wiele istotnych  
i bogatych myśli, teologicznie pogłębionych oraz nasuwających szerokie 
skojarzenia kontekstualne z soteriologią, eschatologią czy eklezjologią. 
Jest jednak nade wszystko nauka o Trójcy Świętej, jako że Bóg Ojciec 
wzywany jest we wszystkich modlitwach i o Nim traktuje wiele ich wąt-
ków. Oprócz Boga Ojca wymienia się też lub przyzywa Syna Bożego oraz 
Ducha Świętego. 

3 M. Augé, tamże, s. 143, 144. 
4 Bezpośrednio o chwale przyjścia Syna Bożego (et adventus Filii tui gloriam puris 

mereamur mentibus praestolari) mówi modlitwa 24G (ad Missam matutinam).
5 Pośrednio takie odniesienie prezentują modlitwy 20G (ut huius participatione my-

sterii, quae speranda credimus, exspectata sumamus), 23G (ut nostri Redemptoris exordia 
[...] celebremus) i nd. 4T (Spiritus [...] qui beatae Mariae viscera sua virtute replevit).

6 W każdej modlitwie nad darami Adwentu jest takie odniesienie. W tym przypadku 
najczęściej występującym pojęciem jest rzeczownik munera (występuje w sześciu mo-
dlitwach), następnie hostia i sacrificium (występują po dwa razy), a także oblatio i dona 
(występują po jednym razie).
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Jedną z podstawowych prawd, jakie Kościół podaje nam do wierze-
nia, jest ta, która głosi, że Bóg jest Trójjedyny, że istnieje w trzech Oso-
bach, pozostając jednym Bytem. Wszystkie Osoby Trójcy Świętej mają tę 
samą – jedną – istotę, czyli naturę (por. KKK 253–255)7. Nauka ta została  
objawiona przez samego Jezusa Chrystusa w łonie najbardziej pierwot-
nego chrześcijaństwa. Wyłoniła się więc z Osoby Jezusa, na kanwie całej 
Jego historii odkupieńczej, rozbłysła zaś pełnym światłem i zaczęła być 
coraz bardziej pogłębiana w okresie popaschalnym, zwłaszcza pod wpły-
wem chrystofanii tego okresu, mających na celu objawianie królestwa 
Bożego, ale też pobudzających do refleksji nad życiem i osobą Jezusa8. 
Następnie – inspirując wciąż refleksję chrześcijańską – nauka ta zaczęła
być ujmowana w system teologiczny. Pierwotne źródło więc trynitologii 
mieści się w kerygmie Jezusa, a dokładniej w Jego wydarzeniu i słowie  
– w Jego Osobie9. Jest nią „trynitarna” w pewnym sensie egzystencja Je-
zusa10 i trynitologiczna Jego autointerpretacja, czyli odnoszenie swojej 
Osoby do Boga jako swego Ojca (por. Mt 10,32-33), do siebie jako Syna 
Bożego w dosłownym znaczeniu (por. Łk 22,79; J 10,36) i do Ducha Świę-
tego jako pełnej miłości Komunii Ojca z Synem (por. J 3,35). 

Wiara trynitarna stawała się z czasem w Kościele coraz żywsza i pory-
wająca, odsłaniała najgłębsze oraz trudne do wyrażenia językowo tajem-
nice Boga. Kościół związał tę wiarę rychło z liturgią, gdy zaczął wcielać  

7 Wciąż aktualne w przekazie wiary w Boga Trójjedynego jest nauczanie Soboru 
Laterańskiego (1215), który podaje: „całą mocą wierzymy i bez zastrzeżeń wyznajemy, 
że jeden tylko jest prawdziwy Bóg, odwieczny, nieskończony, niezmienny, niepojęty, 
wszechmocny i niewymowny. Ojciec, Syn i Duch Święty: trzy Osoby, ale jedna istota, 
substancja, czyli natura zupełnie niezłożona” (BF1 IX,29). Por. J. Szymik, Traktat o Bogu 
Jedynym, w: Dogmatyka, t. 3, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa 2006, 
s. 26; F. Courth, Bóg trójjedynej miłości („Podręczniki teologii katolickiej” 6), Poznań 
1997, s. 234–236. Szerzej o niektórych aspektach trynitologii zob. C. Bartnik, Dogmaty-
ka katolicka, Lublin 1999, s. 231–244. 

8 Por. H. Langkammer, Chrystologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łuka-
szyk i in., Lublin 1985, kol. 304.

9 Por. J. Szymik, Traktat o Bogu..., s. 50. 
10 Jezus sam o sobie dawał świadectwo, jako o Tym, który jest jedno z Ojcem (por.  

J 10,30), który jest w Ojcu, a Ojciec jest w Nim (por. J 10,38), dlatego wszystko, co należy 
do Niego, należy jednocześnie do Ojca, i odwrotnie (por. J 17,10). Zapowiadając posłanie 
Ducha, wskazywał na Niego jako na Tego, który Go ostatecznie otoczy chwałą, ponie-
waż z Niego będzie brał i objawiał ludziom (por. J 16,14). Obiecując więc Pocieszyciela, 
przedstawiał Go „jako Ducha Ojca, jak i swojego, posłanego przez siebie, jak i przez Ojca”  
(L. Stachowiak, Komentarz do Ewangelii według św. Jana (16,12-15), w: KBM-S, s. 119).
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w życie nakaz Jezusa i udzielać narodom „chrztu w imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego” (Mt 28,19). Do faktu chrzcielnego obmycia skierowywał 
też swych wiernych podczas innych celebracji liturgicznych, szczególnie 
zaś Eucharystii, utrwalając zwyczaj wypowiadania przy znaku krzyża try-
nitarnej formuły „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. To zestawie-
nie słów z liturgicznym gestem żegnania się znajduje swe uzasadnienie  
w tym, że Eucharystia
a. jest upamiętnieniem ofiary krzyża („Ilekroć [...] spożywacie ten chleb

albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” – 1 Kor 
11,26);

b. jest czynnością ludzi, którzy przyjęli chrzest „w imię Ojca i Syna,  
i Ducha Świętego” (Mt 28,19), a ich czoło naznaczone zostało znakiem 
krzyża – stąd do udziału w Eucharystii uprawnieni są i zobowiązani jako 
wspólnota ochrzczonych, wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, na-
ród święty i lud Bogu na własność przeznaczony (por. 1 P 2,4-5.9);

c. jest dziękczynieniem, błaganiem i ofiarą zanoszoną do Ojca, przez
Chrystusa, w Duchu Świętym. 
Charakter trynitarny celebracji eucharystycznej objawiać się zaczął 

też we wstępnym pozdrowieniu „Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego  
Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami 
wszystkimi!” (por. 2 Kor 13,13), w hymnie „Chwała na wysokości Bogu”, 
w zakończeniu kolekt, w modlitwie eucharystycznej oraz w końcowym 
błogosławieństwie. W liturgii – z Eucharystią na czele – osiągnęło „szczyt 
działanie, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, oraz kult, jaki lu-
dzie oddają Ojcu, wielbiąc Go przez Chrystusa, Syna Bożego, w Duchu 
Świętym” (OWMR 16; por. KL 10). Stąd cała liturgia, a w jej ramach każ-
da Eucharystia, to nic innego, jak dzieło Trójcy Świętej (liturgia opus Tri-
nitatis – KKK 1077). W harmonii z tym dziełem historiozbawczym Trójcy 
Świętej należy patrzeć również na euchologię – w jej ramach zaś także na 
modlitwy nad darami, dostrzegając w ich strukturze i treści ów potrójny 
wymiar doksologijno-anamnetyczno-epikletyczny, jaki jest charaktery-
styczny dla liturgii sprawowanej przez Kościół. Każdy z tych wymiarów 
„odnosi się odpowiednio do Ojca, Syna i Ducha Świętego”11, a ich ślady 
postaramy się teraz odnaleźć i wydobyć na światło dzienne w przypadku 
studiowanych przez nas modlitw, ponieważ mają one w swej treści sporo 
takich elementów, które wskazują na tajemnicę Trójcy Świętej we wza-
jemnych relacjach Osób Boskich – Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego 
– i w ich odniesieniu do historii zbawienia. 

11 M. Augé, Tekst..., s. 137. 
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Obraz Boga Ojca 
Odbiorcą modlitw, jakimi począwszy od starożytności posługują się 

chrześcijanie podczas sprawowania liturgii i jakie z czasem weszły do 
zbioru modlitw mszalnych, jest Bóg Ojciec. Na przestrzeni historycznego 
rozwoju liturgii wypracowany został nawet stały i zasadniczo niezmienny 
schemat takich modlitw. Faktycznie, już starożytne formuły liturgicznej 
modlitwy chrześcijan posiadały generalnie następującą budowę:

Deus, qui...         Boże, który...
concede, ut...         spraw, aby...
Per Christum Dominum nostrum        Przez Chrystusa Pana naszego12.
Powyższa uwaga dotyczy w szczególny sposób kolekt, bo to zwłaszcza 

one właśnie rozpoczynają się przeważnie inwokacją, 
po której następuje zdanie względne (Deus, qui…), utkane z elementów 
anamnetycznych, korespondujących ze sprawowaną liturgią, bądź z obcho-
dzonym czasem liturgicznym. Modlitwy natomiast nad darami i po Komunii 
charakteryzuje często element, który możemy określić jako swego rodzaju 
„wstęp”, rzadko spotykany w innych formułach euchologijnych. Mają one 
swoisty incipit, który swą treścią uwrażliwia na wydarzenie przeżywane  
w danym momencie celebracji. [Zarówno] kolekta, modlitwa nad darami, 
[jak] i po Komunii, przechodzą w dalszej swej treści w prośbę13.
Na podstawie działania analitycznego, jakie przeprowadziliśmy  

w poprzednim rozdziale niniejszego opracowania możemy stwierdzić, że 
dwanaście modlitw nad darami, jakie Mszał rzymski Pawła VI proponu-
je na Adwent, rozpoczyna się wspomnianym wyżej incipit, skupiającym 
swą uwagę przeważnie na przedkładanych Bogu darach (munera, hostia,  
sacrificium, oblata, dona)14, różnorako dookreślanych przy pomocy atry-

12 Por. T. Klauser, La liturgia nella Chiesa occidentale, Torino 1971, s. 46; A. Żądło, 
Bóg Ojciec w modlitwie liturgicznej Kościoła, „Homo Dei” 69,4 (1999), s. 67.

13 M. Augé, Tekst..., s. 142. Obszerniejsze opracowanie na temat tekstów eucholo-
gii mniejszej to: tenże, Eucologia, w: Liturgia. Dizionari San Paolo, red. D. Sartore,  
A.M. Triacca, C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001, s. 761–771. 

14 Owe incipit brzmią w naszych modlitwach nad darami następująco: „Suscipe, qu-
aesumus, Domine, munera...” (nd. 1T); „Placare, Domine, quaesumus, nostrae precibus 
humilitatis et hostiis...” (nd. 2T); „Devotionis nostrae tibi, Domine, quaesumus, hostia 
iugiter immoletur...” (nd. 3T); „Altari tuo, Domine, superposita munera Spiritus [...] sanc-
tificet...” (nd. 4T); „Ecclesiae tuae, Domine, dona sanctifica...” (17G); „Sacrificium tibi,
Domine, celebrandum...” (18G); „Propitius intuere munera, Domine...” (19G); „Intende, 
quaesumus, Domine, sacrificium...” (20G); „Ecclesiae tuae, Domine, munera placatus as-
sume...” (21G); „In tua pietate confidentes, Domine, cum muneribus ad altaria veneranda
concurrimus...” (22G); „Haec oblatio, [...] sit tibi, Domine, perfecta placatio...” (23G); 
„Oblata tibi, Domine, munera benignus assume...” (24G aMm).
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bucji lub predykatu. Ów incipit charakteryzuje się jednak tym, że wple-
ciona jest w niego napomykana wcześniej inwokacja. W niej natomiast 
– we wszystkich analizowanych tekstach – zgromadzenie liturgiczne na-
zywa Boga Panem, przyzywając Go w inwokacji wyrażonej w wołaczu 
Domine! Z treści niektórych tekstów przebija idea Boga, jako Ojca Jezusa 
Chrystusa, z innych zaś idea Boga-Pana, który dla wszystkich wierzących  
w Niego jest szczodrobliwy i hojny (benignus), życzliwy i litościwy (pro-
pitius), miłosierny (misericors), a nawet daje się poznać jako już przebła-
gany i łaskawy (placatus). 

Bóg jako Ojciec Jezusa Chrystusa
Bóg, do którego przez kapłana zwraca się w Adwencie zgromadzenie li-

turgiczne na zakończenie obrzędu przygotowania darów, jest Ojcem Jezusa 
Chrystusa. Ta prawda wiary nie wynika z eksplicytnie zastosowanego w stu-
diowanych modlitwach zwrotu Pater Jesu Christi, lecz z wyprowadzonego na 
drodze dedukcji wniosku. Źródło dla takiego wniosku stanowi tekst modlitwy 
nad darami ostatniej Mszy adwentowej, to znaczy tej, która jest sprawowana 
24 grudnia rano – w oparciu o formularz ad Missam matutinam. Interesująca 
nas treść tego tekstu brzmi: Domine, munera benignus assume [...] ut eorum 
perceptione [...] adventus Filii tui gloriam [...] mereamur [...] praestolari. Za-
stosowany w kontekście inwokacji Domine! drugi przypadek (genetivus) rze-
czownika osobowego Filius (Filii), nie pozostawia cienia wątpliwości, że pod 
zaimkiem dzierżawczym tuus (w dopełniaczu liczby pojedynczej tui) ukryty 
jest Bóg Ojciec jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa.

W kontekście takiego porządku i treści wspomnianej modlitwy wy-
łania się i ugruntowuje w nas prawda o tym, że idea syna w sposób na-
turalny odsyła do idei ojca. Na tę ideę naprowadza nawet sam Chrystus, 
który w Janowym przekazie ewangelicznym zapewnia o posiadaniu Ojca, 
w którego łonie jako Logos przebywa od wieków (por. J 1,18), a zrodzony 
został w czasie po tym, jak w łonie Maryi przyjął ludzką postać za spra-
wą Ducha Świętego (por. Łk 1,35). Ponieważ w przypadku Jezusa chodzi 
o Syna Bożego, idea Jego związku z Ojcem bazuje nie tylko na porząd-
ku naturalnym, lecz zanurza się przede wszystkim w przesłanie biblijne, 
które zwraca uwagę na coś bardzo ważnego, a nawet o wiele istotniejsze-
go od tego, co mogłoby zaproponować samo odniesienie do naturalnego 
związku ojca z synem. Z przesłania biblijnego przebija mianowicie jasne 
orędzie, że najskuteczniejszą, a właściwie jedyną drogą do poznania Boga 
Ojca jest ta, „która prowadzi przez Jego Syna”15. „Boga [faktycznie] nikt 

15 A. Malina, Obraz Boga Ojca, w: Teologia Nowego Testamentu, t. 1: Ewangelie 
synoptyczne i Dzieje Apostolskie, red. M. Rosik, Wrocław 2008, s. 13.
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nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg [...] (o Nim) pouczył” (J 1,18), 
albowiem, jak „jeden jest Bóg, [tak] też jeden pośrednik między Bogiem  
a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tm 2,5). Na tym przesłaniu osadzo-
na jest więc, jak łatwo wywnioskować z treści wzmiankowanej modlitwy,  
wiara w pierwszą Osobę Trójcy Świętej, wyznawana przez Kościół, któ-
ry kończy czas adwentowego przygotowania do liturgicznego obchodu 
uroczystości Narodzenia Pańskiego. Takie wyznanie wiary to najlepszy 
sposób na przypieczętowanie czasu oczekiwania na Tego, który na to się 
narodził i na to w imieniu swego Ojca przyszedł na świat (por. J 5,43), 
„aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37) o tym, że Ojciec jest dla wszyst-
kich dobry (benignus – 24G; propitius – 19G) i miłosierny (misericors 
– 21G). On przyszedł po to, by do Ojca przyprowadzić grzeszników (por. 
Mt 9,13; por. Mk 2,17; Łk 5,32) oraz wyzwolić z ciemności cały świat, 
czyli zbawić go (por. J 12,46-47), wykonując dzieło (mysterium) nostrae 
salutis (21G), jakie Mu Ojciec zlecił do wykonania. Choć ten Syn po swo-
im zmartwychwstaniu odszedł już z tego świata do Ojca (por. J 20,17)  
i dzieli z Nim najbardziej wewnętrzną, ścisłą wspólnotę (przebywa w Jego 
łonie – por. J 1,18), jak też niebieską chwałę (gloriam – 21G)16, to jednak 
niebawem – w dniu paruzji – powróci, „by tak każdemu odpłacić, jaka jest 
jego praca” (Ap 22,12).

Wszystkie te zbawcze fakty wskazują na Ojca Jezusa, jako protago-
nistę całej historii świętej, twórcę i cel dziejów zbawienia17. W ramach 
tych dziejów już w raju zapowiedziane zostało przez Niego, że potomek 
niewiasty zada szatanowi cios decydujący o przegranej. W wypowiedzia-
nej po upadku pierwszych ludzi Protoewangelii (brzasku Dobrej Nowiny) 
wyraźnie jest mowa o Mesjaszu Odkupicielu (por. KKK 410) i – w sen-
sie typicznym – o Jego Matce, Maryi (por. Rdz 3,15; zob. KKK 411)18. 
Choć idea Mesjasza, czyli Pomazańca (aram. mesziah, hebr. masziah,  
gr. christos), nie była przez Stary Testament odnoszona do postaci przy-
szłego Zbawiciela, to jednak związana była ściśle z ideą syna Bożego, 
jakim stawał się namaszczany w dniu intronizacji król, który uobecniał  

16 Por. L. Stachowiak, Komentarz do Ewangelii według św. Jana (1,1-18), w: KBM-S, 
s. 21; M.S. Wróbel, Obraz Boga Ojca, w: Teologia Nowego Testamentu, t. 2: Dzieło Jano-
we, red. M. Rosik, Wrocław 2008, s. 16. 

17 Por. A. Malina, Obraz Boga..., s. 13. 
18 Por. Komentarz do Księgi Rodzaju (3,15), w: Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych („Biblia Tysiąclecia”), oprac. Zespół 
Biblistów Polskich, Poznań–Warszawa 19712, s. 24; Pismo Święte Starego i Nowego Te-
stamentu w przekładzie z języków oryginalnych, ze wstępami i komentarzami. Stary Te-
stament, t. 1, oprac. M. Peter, Poznań 1991, s. 11.
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na ziemi i realizował panowanie Boga Ojca – jako Jego przedstawiciel 
(por. 1 Sm 24,7.11; 26,9.11.16.23)19. 

Kościół od samego początku swego istnienia przyjął i wyznaje wiarę 
w to, że zapowiedzianym w raju, a w Starym Testamencie oczekiwanym, 
narodzonym w Betlejem Mesjaszem jest Jezus z Nazaretu20, który – choć 
sam nie godził się na to, by Go obwoływano Mesjaszem (por. Mt 16,20; 
Mk 8,30; Łk 9,21; zob. Łk 4,41) – akceptował pod koniec życia przypisy-
wanie Mu równorzędnego tytułu Syna Dawidowego (por. Mt 20,30; Mk 
10,47; Łk 18,38-39), którego namaścił na króla Samuel (por. 1 Sm 16,13), 
oraz umieszczał siebie w świecie transcendentnym Syna Człowieczego 
(por. Mt 26,63-64; Mk14,61-62; Łk 22,69), z czym wiązał nierozerwalnie 
temat cierpienia, jakie na Niego czekało (por. Mt 16,21-22; Mk 8,31-32;  
Łk 9,22; 17,22-23; Mk 9,31-32; Łk 9,44; 20,18-19; Mk 10,33-34; Łk 
18,31.33) w dziele okupu, który miał – z woli Ojca – złożyć za wielu (por. 
Mt 20,28; Mk 10,45)21. Ta wiara Kościoła koresponduje z deklaracjami 
samego Jezusa i w nich znajduje swe źródło. On faktycznie zaświadczał, 
że to Ojciec posłał Go na świat, by wykonał zapowiedziane w raju i stop-
niowo realizowane w czasie dzieło zbawienia świata (por. J 3,17), które  
w liturgii przedstawiane jest jako mysterium nostrae salutis (21G),  
a w życiu Syna Bożego stało się wręcz codziennym pokarmem (por.  
J 4,34), którego głód wzniecany był przez świadomość o pełnym miłości 
zatroskaniu Ojca o to, by ze wszystkiego, co Mu dał, nic się nie zatraciło, 
ale by wszystko zostało wskrzeszone w dniu ostatecznym (por. J 6,39). 

Idea Boga jako Ojca Jezusa zawarta jest też w prośbach niektórych 
modlitw nad darami Adwentu. Uwypuklona zostaje w nich mianowicie za 
pomocą czasowników zwróconych – jak wskazuje kontekst ich występo-
wania – do Boga Ojca w trybie rozkazującym: assume (21 i 24G), suscipe 
(nd. 1T), placare (nd. 2T). Zawołania te mają na celu nakłonienie Ojca do 
tego, by przyjął najpierw dary przedkładane Mu do uświęcenia Jego mocą 
w misterium naszego zbawienia (munera [...] assume, quae [...] in nostrae 
salutis potenter efficis transire mysterium – 21G), a w nieco dalszej per-
spektywie ofiarę uobecnianą sakramentalnie pod postaciami chleba i wina
w Eucharystii, która jest ofiarą wyjątkową (sacrificium singulare – 20G), 
jako że upamiętnia zbawcze wydarzenia jednorodzonego Syna Bożego, 

19 W centrum oczekiwań mesjańskich Izraela stała raczej postać Dawida (por. J 7,42). 
Zob. hasło „Dawid”, w: Nowy leksykon biblijny, red. naczelny wyd. polskiego H. Wit-
czyk, Kielce 2011, s. 140; A. Malina, Obraz Boga..., s. 16.

20 Zob. hasło „Mesjasz/Oczekiwanie Mesjasza”, w: Nowy leksykon..., s. 475, 476. 
21 Por. hasło „Mesjasz”, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, tłum.  

i oprac. polskie K. Romaniuk, Poznań 1981, s. 389.
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który podjął się ich realizacji ze względu na wolę swego Ojca w niebie: 
„Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, 
niech się stanie wola Twoja!” (Mt 26,42; por. Łk 22,42). Nie kto inny za-
decydował o konieczności cierpienia i męki, tylko Ojciec. Dlatego Jezus, 
w momencie przekonania się podczas modlitwy o tym, że tak musiało się 
stać, jak chce Ojciec, poddał się Jego woli22. Stąd wymienione zawoła-
nia-prośby modlitw nad darami Adwentu funkcjonują w korespondencji 
ze zbawczym wydarzeniem krzyża, na którym Jezus złożył Ojcu ofiarę
za ludzkość, a w chwili konania w Jego ręce złożył swego ducha („Pater 
in manus tuas commendo spiritum meum” – Łk 23,46), czyli definityw-
nie złożył siebie Ojcu w ofierze, w nadziei, że Ojciec Jego ducha – ofia-
rę z życia – przyjmie. Ponieważ każda Eucharystia jest sakramentalnym 
uobecnieniem zbawczych wydarzeń Jezusa, do realizacji których doszło  
z woli Jego Ojca, dlatego nikt poza Ojcem nie jest adresatem upamiętnianej 
ofiary Jezusa, a w konsekwencji również próśb o jej przyjęcie pod postacią
konsekrowanych darów – wcześniej w specjalnym obrzędzie składanych 
na ołtarzu (por. 19G). 

Idea Boga jako Ojca Jezusa jest też w studiowanych modlitwach wy-
rażona dzięki obecnej w nich tematyce przebaczenia. Chodzi o przeba-
czenie pochodzące od Boga i udzielane nam, świadomym jego potrzeby: 
Domine [...] tuae nobis indulgentiae succurre praesidiis (nd. 2T). O tym, 
że to Bóg Ojciec jest Tym, który przebacza, że od Niego pochodzi łaska 
odpuszczenia zaciągniętej winy (gratia indulgentiae), przekonał nas sam 
Jezus, gdy w chwili ukrzyżowania modlił się do swego Ojca słowami: 
„Pater dimitte illis non enim sciunt quid faciunt” (Łk 23,34). Choć Jezus 
sam mógł w trakcie swej ziemskiej misji odpuszczać grzechy – i to czynił 
(por. Mt 9,2; Mk 2,5; Łk 5,20), to jednak nie pozostawiał nikogo w nie-
świadomości, że robił to mocą władzy udzielonej Mu przez Ojca, od któ-
rego zależy odpuszczenie grzechów i przebaczenie (por. Mt 9,6; Mk 2,10; 
Łk 5,24). Przekonanie o tym sam zresztą utrwalił na zawsze w modlitwie, 
którą przekazał swoim uczniom, gdy im polecił modlić się do Ojca w nie-
bie „et dimitte nobis debita nostra” (Mt 6,12; por. Łk 11,4).

Bóg jako Dominus
Zgodnie z tym, co podkreśliliśmy wyżej, modlitwy nad darami Ad-

wentu odświeżają w nas świadomość tego, że odwieczny Bóg, Źródło ży-
cia wszelkich istot niebieskich, ziemskich i podziemnych (por. Flp 2,10), 

22 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 14–28. Wstęp, 
przekład z oryginału, komentarz, cz. II, Częstochowa 2008, s. 576, 577.
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jest nade wszystko Ojcem Jezusa Chrystusa – naszego Odkupiciela, który 
z kolei odchodząc po swoim zmartwychwstaniu do nieba, przypomniał, 
że Jego Ojciec jest także Ojcem każdego z nas (por. J 20,17). Sam zresztą 
w czasie ziemskiego życia Boga nazywał nie tylko swym Ojcem (por. Mt 
11,27; 15,13; 16,17; 18,19.35; 20,23; Łk 10,22; 22,29; J 5,17; 6,32; 8,54; 
10,29; 12,26; 15,1.8;), ale i naszym (por. Mt 5,48; 6,8.14-5.26.32; 7,11; 
23,9; Mk 11,25; Łk 6,36; 12,30), jak też zalecił nam przyzywać Go w mo-
dlitwie jako Ojca (por. Mt 6,9; Łk 11,2). 

W repertuarze tekstów euchologii mniejszej Mszału Pawła VI są takie 
modlitwy, których inwokacje przyzywają w sposób bezpośredni Boga jako 
Ojca. Są nimi nade wszystko kolekty23. Studiowane natomiast przez nas w 
tym opracowaniu modlitwy nad darami Adwentu nie czynią tego. Wszyst-
kie zwrócone są co prawda ku Bogu Ojcu, na co wskazuje wyraźnie ich 
treść oraz konkluzja „przez Chrystusa Pana naszego”, lecz nie przywołują 
Go jako Pater, ale jako Dominus. Łacińskie słowo Dominus jest w gruncie 
rzeczy odpowiednikiem hebrajskiego tetragramu JHWH, oznaczającego 
Boga, który objawił swoje imię Mojżeszowi i zaprezentował mu się jako 
„Jestem, Który Jestem” (Wj 3,14), czyli Jahwe24. 

Izraelici szanowali imię Boga jako święte i w związku z tym posługi-
wali się nim zasadniczo w ramach kultu25, by w sposób godny uszanować  

23 Generalnie rzecz biorąc, kolekta jest na mocy starożytnej tradycji Kościoła za-
zwyczaj skierowana do Boga Ojca, przez Chrystusa w Duchu Świętym (por. Tertulian, 
Adversus Marcionem IV, 9: CCL 1, s. 560; Orygenes, Disputatio cum Heracleida, nr 4:  
SCh 67, s. 62; Statuta Concilii Hipponensis Breviata 21: CCL 149, s. 39) oraz koń-
czy się dłuższą konkluzją trynitarną w następujący sposób: 1) jeśli jest skierowana do 
Ojca: „Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków”; 2) jeśli jest skiero-
wana do Ojca, ale pod koniec zawiera wzmiankę o Synu: „Który z Tobą żyje i króluje  
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków”; 3) jeśli jest skiero-
wana do Syna: „Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków”. Lud, przyłączając się do modlitwy, przez aklama-
cję „Amen” uznaje modlitwę za swoją (zob. OWMR 54). W przypadku Adwentu do Boga 
Ojca zwróconych jest 27 z 29 kolekt (por. A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Ad-
wentu w Mszale rzymskim Pawła VI. Studium lingwistyczno-teologiczne, Kraków 2002, 
s. 184, 185).

24 Por. hasło „Kyrios”, w: Nowy leksykon..., s. 421. 
25 Wymawianie imienia Bożego poza kultem było zasadniczo rzadkie i miało zasto-

sowanie na przykład podczas składania przysięgi (por. Pwt 6,14; Kpł 19,12; 1 Sm 20,42; 
Jr 12,16), wypowiadania błogosławieństwa nad ludem przez kapłanów (por. Lb 6,27; 
Ps 129,8), lewitów (por. Pwt 10,8) czy króla Dawida (por. 2 Sm 6,18). W zasadzie imię 
Jahwe wypowiadano dla podkreślenia i wyrażenia Bożej czci oraz chwały (por. Ps 48,11; 
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świętość tego imienia i chronić je przed magicznym traktowaniem26.  
Z szacunku do Boga zaczęto jednak – począwszy szczególnie od niewoli 
babilońskiej – unikać wymawiania imienia Jahwe27, zastępując je tytuła-
mi: ’El Szaddaj (Bóg wszechmocny)28, ’Elohim (zbliżone do polskiego 
Bóg)29 albo – przede wszystkim – Adonaj (Pan)30. Taka zastępcza forma 
zwracania się do Boga obecna jest w tekstach Starego Testamentu (por. 
Rdz 15,2.8; 17,1; 48,3; Rt 1,20-21; Est 5,19; Hi 35,13; Za 9,14) i ma walor 
wyznania wiary w Boga jako Tego, który doprowadza do istnienia, czyli 
sprawia, by coś było. W tekstach tych mamy więc do czynienia z wyzna-
niem wiary w Boga jako jedynego Pana świata („Twórca Plejad i Oriona, 
który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, zwołuje 
wody morskie [...] nazywa się Pan” – Am 5,8) oraz w Jego moc (On może 
zniszczyć mocnego i wszelką twierdzę – por. Am 5,9). Taka forma zwra-
cania się do Boga zawiera też w sobie i wyraża postawę wielkiej ufno-
ści, jaką słudzy Jahwe pokładali w Jego pełnej władzy nad światem, który 
stworzył (założył) „wraz z tym, co go napełnia” (Ps 88,12; por. Hi 34,13), 
w Jego panowaniu nad wszyskim, co powołał do istnienia (por. Am 7,2; 
Pwt 9,26; Joz 7,7; Ps 140,8)31.

W poszczególnych okresach historii narodu wybranego Bóg na zróż-
nicowane sposoby objawiał się swemu ludowi i pod różnymi figurami
przybliżał mu siebie, przez to zaś dawał się w pewnym stopniu poznać 
i przeniknąć32, choć na dobrą sprawę pozostał i jest Istniejącą Tajemnicą 

Iz 26,8), jak też Jego potęgi i panowania nad całym światem (por. Wj 9,16; Ps 102,16; 
105,1-3; Iz 12,4; 56,6-7).

26 Por. A. Bartoszek, Imię Jahwe w Izraelu, „Communio” (pol.) 14,1 (1994), s. 36, 37. 
27 „Po powrocie z wygnania babilońskiego święte imię Boga wymawiał tylko arcy-

kapłan, raz do roku wchodząc do najświętszego miejsca w świątyni. Wraz [natomiast] 
ze zburzeniem sanktuarium przez Rzymian zanikła także [ta] tradycja” (J. Lemański, 
Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2009, s. 152). Por.  
H.L. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Mi- 
drasch, t. 2: Das Evangelium nach Markus, Lukas und Johannes und die Apostelgeschich-
te, München 1978, s. 312, 313; F. Prat, Jehovah, w: Dictionnaire de la Bible, t. 3/II, red. 
F.G. Vigouroux, Paris 1912, kol. 1223.

28 Por. hasło „Szaddaj”, w: Nowy leksykon..., s. 717.
29 Por. hasło „Elohim”, tamże, s. 183.
30 Por. hasło „Adonaj”, tamże, s. 10.
31 Por. P. Ternant, Signore, w: Dizionario di teologia biblica, red. X. Léon-Dufour, 

Casale Monferrato 1971, kol. 1204.
32 Imię, przy pomocy którego Bóg objawił siebie swemu ludowi, objawia nam Go,  

a zarazem ukrywa. „Objawia przez to, co Bóg uczynił dla Izraela, ukrywa natomiast, 
ponieważ nie wyraża całej Jego tajemnicy. Bóg jest znany jako nieznany [...]. Imię Jahwe 
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oraz Transcendencją33. W Biblii są teksty, które potwierdzają, że Bóg za 
pośrednictwem wybieranych sobie ludzi i okoliczności autodeklarował się 
jako Jahwe, jako Ten, który „[jest] Bogiem, nie człowiekiem” (Oz 11,9), 
który ma życie w sobie (por. Sdz 8,19; 1 Krl 17,1), „jest Święty” (Oz 11,9; 
por. Am 4,2), zazdrosny (por. Ez 20,5) i nie dopuszczający wyznawania 
innych bogów oprócz Niego (por. Wj 20,3)34, bo tylko On od wieczności 
jest Bogiem (por. Iz 43,13), poza Nim zaś nie ma innego boga (por. Iz 
45,5-6), tylko On istnieje (por. Iz 43,10-11; 52,6)35, tylko On ocalił Izra-
ela i wyprowadził go z niewoli egipskiej, tylko On wiódł go szczęśliwie  
i skutecznie przez pustynię, troszcząc się o niego i zawierając z nim przy-
mierze – tylko On więc, Jahwe, jest Zbawcą (por. Iz 43,11), a Jego histo-
riozbawcza aktywność była, jest i będzie na zawsze charakterystyką Jego 
istoty36 w dziele urzeczywistniania „historii, którą prowadzi ku znanemu 
sobie celowi”37.

W sytuacji, kiedy po niewoli babilońskiej oraz innych trudnych wyda-
rzeniach w historii narodu wybranego, ludność żydowska – zmuszona do 
zamieszkania na stałe w różnych częściach starożytnego świata – utraciła 
znajomość języka hebrajskiego, zaistniała potrzeba przekładu Biblii he-
brajskiej na język grecki. W związku z tym powstała Septuaginta (Biblia 
siedemdziesięciu), w której Jahwe „zostało oddane przez Kyrios (Pan)” 
(KKK 446). Użycie takiego właśnie pojęcia podtrzymywało i zasilało 
świadomość tych, którzy wciąż czcili i wyznawali Jahwe jako swojego 
Boga. W takich okolicznościach z Bogiem związano tytuł „Pan”, który 
z czasem stał się Jego własnym imieniem (por. tamże), oddawanym za 
pomocą greckiego Kyrios – terminu, który wskazuje na panowanie Boga 
oraz na nieprzekazywalne Jego imię38. 

streszcza to, co nieznane, w jednym słowie, które [...] jest w sekrecie serca Nim samym” 
(R. Le Gall, Imię Boże w liturgii, „Communio” (pol.) 14,1 (1994), s. 76). 

33 Por. J. Carreira das Neves, „Jakie jest Twoje imię?”. Egzegeza Wj 3,14, „Commu-
nio” (pol.) 14,1 (1994), s. 30; Komentarz do Księgi Wyjścia (3,14), w: Biblia Jerozolim-
ska, Poznań 2006, s. 74.

34 Por. J. Guillet, Dio, w: Dizionario di teologia..., kol. 277–279.
35 Por. H. Irsiegler, Von der Namensfrage zum Gottesverständnis. Exodus 3,13-15  

im Kontext der Glaubensgeschichte Israels, „Biblische Notizen” 96 (1999), s. 56–96.
36 Por. J. Lemański, Księga Wyjścia..., s. 151.
37 Komentarz do Księgi Wyjścia (3,14), w: Biblia..., s. 74.
38 Por. hasło „Pan”, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego..., s. 462. Warto zaznaczyć, 

że w Septuagincie termin Kyrios oddaje około 6350 razy imię Jahwe, podczas gdy tylko 
około 500 razy imię Jahwe oddawane jest przez Adonaj. Por. R. Le Gall, Imię Boże...,  
s. 77; H. Gross, Kyrios, w: LThK 6 (1986), kol. 713. 
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Chrześcijanie od początku posługiwali się Starym Testamentem w tłu-
maczeniu Septuaginty39. Imię Boga Kyrios przeszło też do Pisma Świętego 
Nowego Testamentu i jest w nim zarezerwowane prawie wyłącznie dla 
Boga – szczególnie we fragmentach i określeniach pochodzących bezpo-
średnio ze Starego Testamentu – oraz „w odniesieniu do Jezusa, uznanego 
w ten sposób za samego Boga (por. 1 Kor 2,8)” (KKK 446)40. 

Termin Kyrios – użyty bez rodzajnika w sensie imienia Jahwe – pojawia się 
w cytatach biblijnych (Ps 118,26 w Mt 21,9; 23,39; Ps 118,23 w Mt 21,42; Ps 
110,1 w Mt 22,43-45) i w konstrukcjach znanych ze Starego Testamentu, [jak 
na przykład] „anioł Pana” (Mt 1,20.24; 2,13.19; 28,2), „jak rozkazał Pan” 
(Mt 27,10). Rzeczownik z rodzajnikiem występuje w aluzjach do tekstów 
biblijnych (Kpł 19,12 w Mt 5,33)41. 
Sam Jezus, gdy wznosił do swego Ojca hymn uwielbienia i dziękczy-

nienia, również przywoływał Go jednoznacznie jako „Pana nieba i ziemi” 
(zob. Mt 11,25; Łk 10,21). Stąd w Neowulgacie, podobnie jak w samym 
Hieronimowym tłumaczeniu Biblii, imię Kyrios przełożone zostało na 
łacińskie Dominus, za wyjątkiem jednego tylko przypadku, a mianowi-
cie kantyku Mojżesza, w którym czytamy: „Dominus quasi vir pugnator 
Yahveh (Omnipotens) nomen eius” (Wj 15,3). W taki to sposób zachowa-
ny zostaje na przestrzeni wieków należny szacunek dla tetragramu JHWH, 
a ludy Starego (Izrael) i Nowego (Kościół) Przymierza wypełniają wspól-
ne dla nich przykazanie, które nakazuje, by nie wzywać imienia Boga, 
Jahwe, do czczych rzeczy (por. Wj 20,7)42. Inwersja tego przykazania każe 
pamiętać o tym, że lud Boży powinien zwracać się do swego Pana, wzy-
wać Go w sprawach i okolicznościach ważnych, godnych interwencji sa-
mego Boga oraz wynikających z kontekstu wiary. Chodzi o to, by Bogu 
Ojcu, któremu na imię Kyrios – Dominus, już w samym sposobie zwraca-
nia się do Niego i przyzywania Go, przejawiana była – za wzorem Jezusa, 
Syna Bożego – cześć i okazywana pokorna miłość. Dzięki temu bowiem, 
że nasz Bóg nosi imię Pan, a nawet wręcz dzięki temu imieniu (tuo nomine 
– 18G), czyli w konsekwencji tego, że Bóg jest naszym Panem i że daje 
nam się poznać jako Pan, mamy gwarancję uczestniczenia wraz z Jego 
Synem – współistotnym Ojcu we wszystkim Kyriosem – w życiu wiecz-
nym (por. tamże)43. Imię Boga Dominus gwarantuje według studiowanej 

39 Por. hasło „Septuaginta”, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego..., s. 564. 
40 Zob. A. Malina, Obraz Boga..., s. 26.
41 Tamże.
42 Por. R. Le Gall, Imię Boże..., s. 77.
43 „Egzegeci podkreślają, że objawienie imienia Bożego miało duże znaczenie kul-

tyczne. Na Wschodzie istniało bowiem przekonanie, że człowiek jest otoczony przez 



162 Teologiczne treści modlitw nad darami Adwentu

euchologii zaradzenie i pomoc zebranemu na celebracji eucharystycznej 
ludowi w urzeczywistnianiu jego naturalnego pragnienia, by żyć na wieki. 
Pragnienie to zaszczepił w każdym z ludzi Bóg i On je w nich podtrzymuje 
przez udział w misterium (huius participatione mysterii – 20G), które na 
obecnym etapie historii zbawczej Kościół sprawuje liturgicznie, Pan zaś 
swą mocą przemienia w rzeczywiste misterium zbawienia (in nostrae sa-
lutis potenter efficis transire mysterium – 21G). Gdy więc Kościół wylewa 
przed Panem swe pragnienie życia, to chodzi mu o życie „na obraz Boży” 
(Rdz 1,27), a więc o życie wieczne – odnawiane w nas i podtrzymywane 
przez Chleb eucharystyczny (pane caelesti – 17G). Samo imię Dominus, 
dzięki zastosowaniu w modlitwie z 18G narzędnika w odpowiedniej for-
mie (tuo nomine)44, jawi się wręcz jako swego rodzaju „narzędzie”, które 
jest w stanie sprawić, że również po zaistnieniu grzechu w ludzkim życiu 
nie gaśnie w nim nadzieja na życie wieczne, albowiem – jako wierzący 
– spodziewamy się, iż w Panu (in Domino) napotykamy Boga, dla któ-
rego okażemy się acceptos (tamże), tj. uzdatnieni Jego łaską do udziału  
w życiu, którego nadejścia na etapie ziemskiego pielgrzymowania oczeku-
jemy (patricipatio exspectata – 20G) i w które wierzymy (quam speranda 
credimus – tamże). Jedynym Gwarantem takiego życia i Źródłem ufności  
w nie jest sam Bóg – wciąż istniejący dla nas, z nami i dla naszego zba-
wienia Jahwe – Kyrios – Dominus, który „grzechem uczynił [Pana Jezu-
sa], [choć On] nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością 
Bożą” (2 Kor 5,21), i z Nim, qui mortalitatem nostram sua mortalitate cu-
ravit (18G), a nie w przeświadczeniu o własnych zasługach (nulla suppe-
tunt suffragia meritorum – nd. 2T), oczekiwali dnia paruzji Syna Bożego 
(por. 24G aMm). Jako wierzącym Bóg objawił nam swe imię (Jahwe)45, 

siły ciemności, musiał więc wiedzieć, kogo wzywać, by ten zaradził i pomógł mu w jego 
potrzebach. Znajomość imienia Bożego warunkowała więc wzywanie Go i umożliwiała 
kontakt z Bogiem. Izrael otrzymał i poznał imię Boga [...] [w celu odczucia Jego] blisko-
ści i życzliwości [...] oraz łatwości dostępu do serca Jahwe” (M. Rusecki, Imię Boga „Ja 
Jestem”, „Communio” (pol.) 14,1 (1994), s. 9).

44 Wzmiankowana forma gramatyczna to ablativus instrumenti (narzędnik narzędzia). 
Przez instrumentum rozumiemy środek, przy pomocy którego jest lub została wykonana 
opisywana czynność. Narzędzie jest opisane przez umieszczenie wyrazu w ablatiwie, bez 
przyimka. W łacinie narzędziem może być nie tylko konkretna rzecz (osoba), lecz także 
pojęcie abstrakcyjne. Por. http://lacina.info.pl/index.php?dzial=gramatyka&opcja=przy-
padki (dostęp: 28 IX 2012).

45 Bóg dlatego wyszedł do ludzi z inicjatywą objawienia się im, że „człowiek nie może 
nadawać Bogu imienia w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dlatego sam Bóg objawia swe imię 
[...], ponieważ je posiada, [...] nie jest Bogiem anonimowym, czy występującym pod wspól-
ną nazwą, choć jest Bogiem ukrytym (por. Iz 45,19)” (M. Rusecki, Imię Boga..., s. 4). 
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my zaś w liturgii wzywamy Go po imieniu (Domine!) nie po to, by dać 
świadectwo woli naszego panowania nad Nim, lecz by wyrazić wiarę  
w bliskość i życzliwość Boga dla nas46, jak też w to, że tylko On ma moc 
takiego wsparcia naszej ziemskiej pobożności, by ona przybierała formę 
faktycznego zadatku wiecznego zbawienia (Domine [...] quod nostrae de-
votioni concedis effici temporali tuae nobis fiat praemium redemptionis
aeternae – nd. 1T). 

Omawiane imię Dominus jest w modlitwach nad darami Adwentu ubo-
gacone, a tym samym wzmocnione atrybucjami, które chcą wskazać na 
fakt i wyrazić wiarę Kościoła w to, że w Panu liturgii napotykamy nade 
wszystko Boga dziejów zbawienia, w których – począwszy od wyda-
rzeń w raju – jest On niezmiennie obecny i nieprzerwanie zaangażowany  
w sprawy swego ludu, który kocha i bez końca pozostaje dla niego be-
nignus (24G aMm), misericors (21G), placatus (21G) i propitius (19G). 
Spośród tych czterech atrybucji, jakie liturgia kojarzy z Bogiem i za pomo-
cą których zgromadzenie liturgiczne zwraca się do Boga podczas eucha-
rystycznej celebracji w Adwencie, jeden ma – jak się wydaje – znaczenie 
fundamentalne, ten mianowicie, który wskazuje na Boga miłosiernego 
(misericors), choć wszystkie z punktu widzenia synchronicznego (języ-
kowego), mają synonimiczny wydźwięk47. Fundamentem trwałego i wier-
nego związku Boga z ludźmi jest Jego ojcowska miłość48, dzięki której 
zaistniało życie na ziemi – z ludzkim istnieniem na czele. Kiedy człowiek 
dopuścił się grzechu, miłość Boga przybrała odcień współczujący, litości-
wy, szczodrobliwy, przebaczający, a więc przerodziła się w miłosierdzie 
i w takim wydaniu zaczęła towarzyszyć ludowi Bożemu Starego Przy-
mierza, doświadczającemu Jego miłosierdzia w wymiarze społecznym  
i wspólnotowym, ale też indywidualnym i wewnętrznym (por. DivMis 4).  
Takim faktycznie Bóg objawiał się ludowi izraelskiemu („quia miseri-

46 „Imię wyraża w pewien sposób istotę osoby: pozwala ją opisać, nazwać, wejść  
w relację z nią” (R. Le Gall, Les premiers Amis de Dieu, Chambray-lés-Tours 1982, s. 42). 

47 Biorąc pod uwagę znaczenie polskie, jakie słowniki przypisują omawianym poję-
ciom łacińskim (atrybutom), należy stwierdzić, że trzy z nich, tj. benignus, placatus i pro-
pitius odnajdują wspólny mianowinik znaczeniowy w polskim słowie „łaskawy”, choć 
benignus to najpierw „przyjacielski, miły, grzeczny”, placatus to najpierw „przebłagany, 
pojednany”, propitius to najpierw „przychylny, życzliwy” – a dopiero później wszystkie 
trzy razem przybierają znaczenie „łaskawy”. Zob. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-
-polski, Warszawa 1992, s. 71, 511, 549. 

48 Por. J. Chmiel, Starotestamentalna semantyka miłosierdzia w encyklice „Dives in 
misericordia”, w: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu „Dives 
in misericordia”. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 78.
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cors sum” – Wj 22,26) i takiego Boga doświadczał naród wybrany we 
wszyskich chwilach swych dziejów wytyczonych Przymierzem, jakie Bóg  
zawarł z nim i jakiemu pozostał wierny („Bogiem miłosiernym [miseri-
cors] jest Pan, [...] nie opuści was [...] i nie zapomni o przymierzu, które 
poprzysiągł [...] przodkom” – Pwt 4,31) wbrew niewierności swych wy-
branych i umiłowanych synów, którzy „uchylali się od posłuszeństwa i nie 
pamiętali o cudach [...]. Byli twardego karku [...]. [On pozostał] Bogiem 
przebaczenia (propitius) i jest łaskawy (clemens), miłosierny (misericors), 
cierpliwy i wielkiej dobroci (longanimis et multae miserationis)” (Ne 
9,17). Dla rozproszenia wszelkich wątpliwości w Jego miłość skłonną do 
przebaczenia, w łaskawość, przychylność, życzliwość, szczodrobliwość  
i gotowość do pojednania, posyłał do ludu swych posłańców, którzy mi-
łosierdzie wiązali z wyrazistym obrazem Boga miłującego swój lud miło-
ścią szczególnego wybrania (por. Oz 2,21-25; Iz 54,6-8). Ta miłość legła 
u podstaw tego, że Bóg przebacza ludowi winy, zdrady i niewierności, 
jeśli spotka się z jego prośbą o to (por. 1 Krl 8,30) i pokutą, jako znakiem 
nawrócenia (por. Jr 31,20; Ez 39,25-29) – bo On jest łaskawy (propitius) 
dla tych, których wybrał (por. Ps 77,38; 78,9; 98,8; Jr 50,20), szczodro-
bliwy (benignus), „miłosierny (misericors), nieskory do gniewu (patiens)  
i wielki w łaskawości” (Jl 2,13; por. Lb 14,18; Ps 85,15; 102,8.17; 144,8; 
Jr 32,18-19; Na 1,3; Jon 4,2). 

Owa wielkość w łaskawości Boga (miłosierdzie) jest równoznaczna  
z wielkością w Jego potędze (działanie Jego jest potenter – 21G) i w niczym 
tej potęgi nie uszczupla49. Potęga w działaniu Bożym nie jest kojarzona  
z siłą niszczącą, lecz idzie w parze z Jego łagodnością i sprawiedliwo-
ścią. On bowiem jest i na zawsze pozostanie Panem na równi miłosiernym  
i sprawiedliwym, miłosierdziu i sprawiedliwości oddanym potenter. Choć 
„miłosierdzie różni się od sprawiedliwości, to jednak jej się nie sprzeci-
wia. Do natury [bowiem] miłości należy to, że nie może [...] pragnąć zła 
[dla] tego, kogo raz sobą obdarzyła” (DivMis 4). W Bogu samym, a tak-
że w Jego stosunku do człowieka i świata, panuje doskonała harmonia 
„pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem” (tamże). I takiego właśnie 
Pana przyzywamy w liturgii. Definitywnym przejawem zarówno Jego mi-
łosierdzia, jak i zbawczej, czyli usprawiedliwiającej (sprawiedliwej) po-
tęgi stało się posłanie na świat Odkupiciela, który pod każdym względem 
upodobnił się do braci, stając się „miłosiernym (misericors) i wiernym 
arcykapłanem wobec Boga dla [usprawiedliwienia wielu, to znaczy] prze-
błagania [sprawiedliwego Ojca – J 17,25] za grzechy ludu” (Hbr 2,17).  

49 Por. J. Lemański, Księga Wyjścia..., s. 634.
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Na tej drodze świat został ostatecznie przekonany do tego, że Bóg (Do-
minus) jest naprawdę – jak Ojciec – dobry (benignus) dla wszystkich – 
również „dla niewdzięcznych i złych” (Łk 6,35). Na dowód tego wysłany 
został do serc naszych Duch Syna, „który [w nas] woła [do Pana] Abba, 
Ojcze!” (Ga 4,6) i czyni nas zdolnymi do tego, byśmy z Panem – wzywa-
nym jako Dominus – pozostawali w relacji dziecięcej, to znaczy, byśmy 
odznaczali się takimi cechami, jakie w sposób naturalny charakteryzują 
dzieci, tj.: oczekiwaniem na powrót Pana (por 20G), ufnym otwarciem się 
na dary, których udziela (por. 21G) – z darem miłosierdzia na czele (por. 
22G), jak też nadzieją na współuczestniczenie w wiecznym życiu z Sy-
nem Bożym – naszym Bratem (por. Mt 12,49), Jezusem Chrystusem (por. 
18G). 

Obraz Jezusa
Z historii modlitwy liturgicznej wiemy, że choć odbiorcą modlitwy 

chrześcijan jest Bóg Ojciec, to jednak Jezus, ukazywany już na kartach 
Nowego Testamentu jako nasz Rzecznik wobec Ojca w niebie (por. 1 J 2,1; 
Rz 8,34; Hbr 7,25; J 14,16; 16,23), stał się – poczynając od starożytnych 
czasów Kościoła – obecny w niektórych eksklamacjach modlitewnych50. 

Przypisuje Mu się [w nich] funkcję [...] Pośrednika pomiędzy Ojcem i mo-
dlącymi się. Pomimo iż w historii Kościoła, szczególnie przez cały wiek IV 
pod wpływem arian, a później tradycji frankońsko-gallikańskiej w IX wieku, 
pojawiły się tendencje zmierzające do wprowadzenia zmian do [...] ogólnego 
schematu modlitw51, idea Ojca, który przyjmuje modlitwy, odbiera kult swe-
go ludu, [...] pozostała żywa aż po dzień dzisiejszy. Idea ta przetrwała długi 
czas próby, chociaż w przeszłości i w czasach nam współczesnych powstało 
wiele modlitw kierowanych również bezpośrednio do Jezusa52.
Wśród studiowanych modlitw nad darami Adwentu nie ma żadnej, któ-

ra by była bezpośrednio skierowana do Jezusa Chrystusa. Jezus jest w nich 
jednak różnorako obecny. Jest obecny w każdej z nich jako wspomniany 

50 Przykładem na to są chociażby takie formuły modlitewne, jak Kyrie eleison czy  
w dużej mierze Gloria in excelsis Deo – zwrócone ku Chrystusowi Panu. Por. J. Lebreton, 
La forme primitive du Gloria in excelsis: priè au Fils ou priè au Père? „Recherches de 
science religieuse” 13 (1823), s. 322–329; T. Klauser, La liturgia nella Chiesa..., s. 46.

51 Od Ojca > przez Syna, w Duchu Świętym – w Duchu Świętym, przez Syna > do 
Ojca. Por. C. Vagaggini, Il senso teologico della liturgia. Saggio di liturgia teologica 
generale, Roma 19654, s. 216.

52 A. Żądło, Bóg Ojciec w modlitwie..., s. 67; por. M. Kunzler, Liturgia Kościoła („Pod-
ręczniki teologii katolickiej” 10), tłum. polskie i oprac. L. Balter, Poznań 1999, s. 328;  
C. Vagaggini, Il senso teologico..., s. 218.
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Pośrednik, albowiem każda z modlitw, które omawiamy, posiada krótką 
konkluzję per Christum Dominum nostrum53. Jezus jawi się więc w tek-
stach modlitw nad darami Adwentu jako Chrystus (Christos) i nasz Pan 
(Kyrios). Jawi się jednak także jako Syn Boży. 

Jezus jako Filius Domini
Obecny w jednej z modlitw nad darami Adwentu zwrot Filius tuus54 

brzmi jak pełne akceptacji i wiary responsorium do głosu Ojca z nieba, 
który po chrzcie Jezusa w Jordanie i w czasie Jego przemienienia na górze 
obwieszczał świadkom tych wydarzeń: „hic est Filius meus” (Mt 3,17; 
17,5; Mk 9,7; Łk 9,35). Są w Ewangeliach synoptycznych jeszcze teksty 
– paralelne do Mateuszowej relacji o wydarzeniu chrztu w Jordanie (3,17), 
w których to Boże obwieszczenie zwrócone jest bezpośrednio do Jezusa 
i brzmi „tu es Filius meus” (Mk 1,11; Łk 3,22)55. Obie te formy obwiesz-
czenia – bezpośrednia (tu) i wskazująca (hic) – chcą zwrócić – być może 
– naszą uwagę na to, że „synowska więź Jezusa z Bogiem Ojcem jest fun-
damentem dla [Jego] misji”56 (hic est Filius meus), „jak i Jego wyjątkowej 
tożsamości jako posłusznego i pełnego mądrości oraz darów posłańca”57 

53 Warto przypomnieć, że ta właśnie konkluzja jest w sposób najbardziej pier-
wotny przypisana do liturgii rzymskiej, jako że w najstarszym zbiorze stosowanych  
w niej modlitw, tj. w Sakramentarzu weroneńskim (leoniańskim), występuje jako jedy-
na konkluzja wszystkich modlitw (collecta, secreta, postcommunio). Por. C. Vagaggini,  
Il senso teologico..., s. 215. Wspaniały wykład na temat wymowy tej krótkiej konkluzji 
odnaleźć można w zakończeniu wielkiej modlitwy św. Klemensa Rzymskiego, zawartej  
w Liście do Koryntian (61,3; por. też 64), wzorowanej na modlitwie liturgicznej: „Ty je-
den tylko możesz uczynić to wszystko, a nawet jeszcze większe dla nas dobrodziejstwa. 
Tobie też dziękujemy przez Arcykapłana i orędownika dusz naszych, Jezusa Chrystusa. 
Przez Niego cześć Ci i chwała teraz i z pokolenia w pokolenie i na wieki wieków. Amen”  
(Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich („Biblioteka Ojców Kościoła” 10), 
wstęp, komentarz i opracowanie M. Starowieyski, Kraków 1998, s. 80).

54 Domine, munera assume, ut [...] adventus Filii tui gloriam [...] mereamur [...] 
praestolari (24G aMm).

55 Również św. Jan wyraźnie nazywa Jezusa Synem Bożym („et ego vidi et testimo-
nium perhibui quia hic est Filius Dei” – J 1,34; por. 1,49). Zob. J. Jaromin, Chrystologia, 
w: Teologia Nowego..., t. 2, s. 47. Przypomnieć trzeba nawet, że „najważniejszym celem 
Ewangelii Jana jest ukazanie Jezusa jako Syna Bożego, który ludziom objawia Ojca, 
jednoczy ich z Bogiem (por. J 1,18; 14,5-11)” (H. Witczyk, Chrzest Jezusa w Jordanie 
– objawienie „Mocniejszego”, w: J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu 
dyskusji (Biblioteka „Verbum vitae” 2), Kielce 2011, s. 309). 

56 K. Mielcarek, Chrystologia Ewangelii synoptycznych, w: Teologia Nowego..., t. 1, 
s. 95.

57 Tamże.
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(tu es Filius meus). Skoro ta deklaracja Ojca miała charakter uroczysty, 
jako że wypowiedziana została publicznie, czyli w okolicznościach, kiedy 
nie tylko Jan był obecny nad Jordanem, ale i „cały lud [który] przystę-
pował do chrztu” (Łk 3,21), oraz wydarzyło się to przy asystencji Ducha 
Świętego, który „zstąpił na Niego w postaci cielesnej, niby gołębica” (Łk 
3,22; por. Mt 3,16; Mk 1,10), i Jezus Go ujrzał „zstępującego na siebie” 
(Mk 1,10; por. Mt 3,16), podczas gdy otworzyło się niebo, a On sam się 
modlił (por. Łk 3,21)58, to niewątpliwie świadomość synostwa Bożego 
stała się w Jezusie od tamtej chwili rzeczywistością59. Sam zresztą zaczął  
w trakcie podjętej zaraz po chrzcie w Jordanie mesjańskiej misji dawać 
temu wielokrotny wyraz, kiedy Boga nazywał swoim Ojcem. Charakte-
rystyczne wręcz w całej Jego ziemskiej misji było to, że tylko On mógł 
o Bogu mówić „mój Ojciec”60 (por. Mt 7,21; 10,32; 11,27; Mk 14,36; Łk 
2,49; J 5,17; 6,32; 8,19; 8,54; 10,29; 12,26; 14,23; 15,1; 15,8), a nawet ob-
wieścić: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). Stąd, kiedy przyszło Mu 
zmierzyć się tuż przed śmiercią krzyżową z niesłusznym sądem, w trakcie 
którego Wysoka Rada (starszyzna, arcykapłani i uczeni w Piśmie) zada-
ła Mu pytanie: „Więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział [...]: Tak. 
Jestem Nim” (Łk 22,70; por. Mt 26,63-64; Mk 14,61-62; J 10,36). W ten 
sposób przypieczętował orędzie anioła Gabriela, który w spotkaniu z Ma-
ryją obwieścił Jej, że zostanie Matką Syna, który będzie Synem Najwyż-
szego, albowiem będzie nazwany Synem Bożym (por. Łk 1,31-32.35). 

Do tej egzystencjalnej świadomości Jezusa przekonywali się i przejęli 
ją Jego uczniowie – również ci zrazu tylko potencjalni, a więc ci, którzy do 
Jego grona nie przynależeli, nie chodzili z Nim i nie słuchali Jego nauki, 

58 W komentarzu do wydarzenia chrztu Jezusa w Jordanie, które miało rangę teofa-
nii (objawienia się Boga w sposób zewnętrznie dostrzegalny, w postaci np. człowieka  
– w naszym przypadku w osobie Jezusa. Zob. hasło „Teofanie”, w: X. Léon-Dufour, 
Słownik Nowego..., s. 622), wskazuje się na elementy przygotowujące tę teofanię (chrzest 
całego ludu, chrzest Jezusa i Jego modlitwa) i elementy przynależne do samej teofanii 
(otwarcie się nieba, zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa i pojawienie się głosu, który 
obwieścił Go Synem Bożym). Por. F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łuka-
sza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, cz. I: Rozdziały 1–11, Częstochowa 2011,  
s. 230, 231. 

59 Por. K. Mielcarek, Chrystologia Ewangelii..., s. 97.
60 Podobnie zresztą, jak tylko Ojciec mógł o Jezusie powiedzieć „mój Syn”. Zna-

mienne jest w tym względzie typiczne odwołanie się Ewangelii według św. Mateusza 
do księgi proroka Ozeasza, w której Bóg nazwał naród izraelski „synem Bożym” (zob. 
11,1), a Mateusz tamto zdarzenie odnosi właśnie do Jezusa: „Z Egiptu wezwałem Syna 
mego” (2,15).
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wręcz nie przynależeli do narodu, z którego wywodzili się pierwsi Jego 
apostołowie, niemniej w chwili śmierci krzyżowej znaleźli się w miejscu 
Jego ukrzyżowania i „widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo [...] mówili:  
Prawdziwie, Ten był Synem Bożym” (Mt 27,54; por. Mk 15,39)61. Przed 
prawdą o Bożym synostwie Jezusa stawali zdecydowanie ci, których On 
wybierał i gromadził wokół siebie (por. J 1,49), w których kształtował 
dojrzałość, by na pytanie o to, kim dla nich był, zdolni byli odpowiedzieć 
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16,16), i których posłał z mi-
sją obwieszczania tej prawdy w świecie. Główną troską uczniów Jezu-
sa stało się faktycznie dawanie świadectwa przed światem (religijnym  
– w synagogach i pogańskim – na areopagach), „że Jezus jest Synem Bo-
żym” (Dz 9,20), jak też domaganie się wyznania wiary w takie Jego sy-
nostwo od tych, którzy przystępowali do sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego (por. Dz 8,37). W trosce o przekaz tego orędzia powsta-
ły Ewangelie62, w których utrwalone zostało świadectwo właśnie o tym, 
„że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, [aby wszyscy wierzyli] i wie-
rząc mieli życie w imię Jego” (J 20,31). 

Tę wiarę przejął żywo Kościół poapostolski i utrwalił ją, a nawet wy-
znanie Syna Bożego pieczętował niejednokrotnie krwią swych członków 
w męczeństwie. Wiarę tę przekazał jako skarb dla chrześcijan wszystkich 
wieków. Spadkobiercy tego dziedzictwa przodków, tj. wierzący w Chry-
stusa dziś, gdy w Adwencie gromadzą się na sprawowanie Eucharystii, 
składają wyznanie wiary w Boże synostwo Jezusa, kiedy w modlitwie 
ostatniej Mszy adwentowej (24G aMm), zwróconej do Boga Ojca o przy-
jęcie złożonych Mu darów ofiarnych, nazywają Jezusa wprost Jego Synem 
(Filius tuus)63. Ten Syn Boga charakteryzuje się tym, że w pewnym mo-

61 W cytacie tym chodzi o setnika i jego ludzi (żołnierzy), którzy jako reprezentanci 
pogan złożyli wyznanie wiary, stanowiące antytezę szyderstwa zwierzchników judaizmu, 
odpowiadające prawie dosłownie wyznaniu uczniów przeprawiających się w łodzi na 
drugi brzeg „Prawdziwie jesteś Synem Bożym” (Mt 14,33). „Jeśli żydowscy szydercy 
domagali się, aby Ten, który podaje się za Syna Bożego uwiarygodnił swe roszczenia [...] 
potężnym znakiem, to pogańscy żołnierze wyznają synostwo Boże Jezusa na podstawie 
tego, czego dokonał Bóg” (A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 
14–28..., s. 679).

62 Ewangelia według św. Marka rozpoczyna się wręcz deklaracją wstępną „Początek 
Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym” (1,1).

63 Godność „Syn Boży” koresponduje w biblijnej formule zstępującej „Chrystus-Je-
zus” (wyróżnianej w Biblii obok formuły wstępującej „Jezus-Chrystus”) z tytułem „Me-
sjasz” i wskazuje na to, że Boży Syn jest (objawił się) w Jezusie z Nazaretu, że „Słowo Boże 
stało się ciałem” (J 1,14). „Jezus” oznacza człowieka poddanego kategoriom ludzkim, 
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mencie historii stał się człowiekiem. Doszło do tego w chwili zwiastowa-
nia, gdy mianowicie Duch Święty zstąpił na Maryję i swoją mocą wypełnił 
Jej łono (Spiritus [...] beatae Mariae viscera sua virtute replevit – nd. 4T). 
Przed tym wydarzeniem poczęcia Jezus istniał w postaci Bożej (por. Flp 
2,6). We wcieleniu jednak „uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym 
[Ojcu] aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). To uniżenie Je-
zusa przejawiło się w tym, że we wszystkim oprócz grzechu upodobnił się 
do ludzi (por. Hbr 4,15), łącznie z poddaniem się śmiertelności (mortali-
tati nostrae – 18G), której podległy jest każdy człowiek. Pozostał jednak 
nadal i jest na zawsze Synem Bożym, jakim obwieszczony został w chwili 
zwiastowania64 i poczęty za sprawą Ducha Świętego (por. nd. 4T)65, jakim 
narodził się w Betlejem66 i umarł na krzyżu67, zmartwychwstał i wstąpił do 
nieba68, jakim też zasiada w chwale Ojca (in aeternitate – 18G)69 i oczeki-
wany jest wciąż przez Kościół, którego pragnieniem jest zasłużenie sobie 
na godny sposób oczekiwania na Niego, to znaczy zasłużenie sobie na 
oczekiwanie z oczyszczonym wnętrzem na Jego przyjście w pełnej chwa-
le (ut [...] adventus Filii tui gloriam puris mereamur mentibus praestolari 
– 24G aMm). Chodzi więc o oczekiwanie z odnowioną i pogłębioną świę-
tością. Syn Boży bowiem, który w Betlejem narodził się jako Święty (por. 
Łk 1,35), który też w chwale świętości powróci w dniu paruzji, domaga 
się od nas – celebrujących w liturgii pamiątkę Jego narodzin – świętości 
odwzorowanej dla nas i umotywowanej w samym Bogu („Świętymi bądź-
cie, bo Ja jestem święty, Jahwe, Bóg wasz!” – Kpł 19,2), doskonałości 
utożsamiającej się z niepodzielnym przyjęciem orędzia pozostawionego 
nam przez Syna Bożego i domagającego się od nas takiej miłości, jaką  

historycznym i doczesnym, „Chrystus” natomiast, a tym samym „Syn Boży”, wskazuje 
na drugą Osobę Trójcy Świętej, przynależną kategoriom wiary, teologii i wieczności. 
Zob. C. Bartnik, Jezus Chrystus, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. J. Duchniewski  
i in., Lublin 1997, kol. 1288. 

64 „Lecz anioł rzekł do Niej: [...] Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus” (Łk 1,31).

65 „Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i [...] Święte, które się na-
rodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1,35).

66 „W Betlejem judzkim [...] zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 
i oddali Mu pokłon” (Mt 2,5.11).

67 „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46).
68 „Już nie jestem na świecie, [...] idę do Ciebie, Ojcze Święty” (J 17,11; por.  

J 14,12).
69 „Jezus odpowiedział: [...] ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy 

Wszechmocnego” (Mk 14,62).
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w swym Synu objawił nam Ojciec nasz niebieski i jaką w Nim objawia 
nam wciąż (por. Mt 5,48).

Jezus jako Christus
Każda z dwunastu modlitw nad darami Adwentu, podobnie jak wszyst-

kie tego typu modlitwy we Mszy św., „kończy się krótszą konkluzją, to 
znaczy: Przez Chrystusa Pana naszego. [...] Lud, przyłączając się do mo-
dlitwy, przez odpowiedź Amen uznaje modlitwę za swoją” (OWMR 77). 

Zlatynizowany termin Christus jest odpowiednikiem greckiego Chri-
stos – ten z kolei jest tłumaczeniem hebrajskiego Messiah (Mesjasz), po-
jęcia, które po polsku znaczy tyle co namaszczony, pomazaniec70. Pojęcie 
to wskazuje więc na kogoś, kto otrzymał namaszczenie od Boga, a przez to 
stał się Jego reprezentantem i wysłannikiem71. Tytuł Christos przekształ-
cił się w imię własne Jezusa, „ponieważ On doskonale wypełnił Boskie 
posłanie, które pojęcie to oznacza” (KKK 436). W Biblii pierwszymi na-
maszczanymi w imię Boże byli ci, których On konsekrował do misji, jaką 
im zlecił. Takimi konsekrowanymi byli najpierw królowie (por. 1 Sm 9,16; 
10,1; 16,1.12-13; 1 Krl 1,39), później, tj. po niewoli, kapłani uosabiający 
Boży autorytet pośród ludu (por. Wj 29,7; Kpł 8,12), w końcu również 
– niekiedy – prorocy (por. 1 Krl 19,16). 

Prawdziwym namaszczonym – Chrystusem – stał się jednak dopiero 
Ten, którego posłał Bóg w celu ostatecznego zapoczątkowania Jego kró-
lestwa na ziemi (por. Ps 2,2; Dz 4,26-27), wcielenia w czyn Protoewan-
gelii (por. Rdz 3,14-15) i wszystkich starotestamentalnych zapowiedzi  
o przyjściu Mesjasza, w celu ostatecznego spełnienia nadziei Jego uczniów, 
że wypełnione zostanie wszystko, w co wierzą i czego nadejścia w pełnym 
wymiarze wciąż oczekują (ut [...], quae speranda credunt, exspectata su-
mant – 20G). Takim Chrystusem stał się Jezus – Syn Boży, namaszczo-
ny na Mesjasza nie w pewnym wieku swego dorosłego życia, co miało 
miejsce w przypadku „pomazańców Pańskich” – kapłanów i królów Sta-
rego Testamentu. On został namaszczony Duchem Pańskim (por. Iz 11,2) 
– równocześnie jako król i kapłan (por. Za 4,14; 6,13), oraz jako prorok 
(por. Za 4,14; 6,13) – w akcie wcielenia, a więc w chwili poczęcia się jako 

70 Termin ten wywodzi się od greckiego czasownika chrio (namaszczać, natłuszczać). 
Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną 
lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, 
Warszawa 1995, s. 660; K. Mielcarek, Chrystologia Ewangelii..., s. 87. 

71 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 14–28..., s. 781; 
A. Zuberbier, Jezus Chrystus, w: Słownik teologiczny, t. 1, red. tenże, Katowice 1985,  
s. 222.
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Bóg-Człowiek w łonie Maryi. Wtedy to właśnie Spiritus [...] beatae Ma-
riae viscera sua virtute replevit (nd. 4T) i odwieczny, jedyny Syn Ojca stał 
się „Chrystusem”, to znaczy namaszczonym przez Ducha Świętego (por. 
Mt 1,20; Łk 1,35) od początku swego ziemskiego życia, chociaż jako Me-
sjasz objawiał się w tym życiu stopniowo – pasterzom (por. Łk 2,8-20),  
mędrcom (por. Mt 2,1-12), Janowi Chrzcicielowi (por. J 1,31-34) i uczniom 
(por. J 2,11). Całe ziemskie życie Jezusa Chrystusa stało się właściwie 
objawianiem, że to „Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym i mocą” (Dz 
10,38; zob. KKK 486), że to więc w Bogu był On od wieków Chrystusem,  
a w chwili wcielenia zaistniał jako Chrystus w ludzkiej postaci. Posłan-
nictwo więc, jakie Jezus przyjął od Ojca w funkcji Chrystusa, polegało  
w gruncie rzeczy na wprowadzaniu w czyn mesjańskiej nadziei Izraela, 
pokładanej w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla (por. KKK 436). 

Uczniowie Jezusa, w przeciwieństwie do niektórych spoza ich gro-
na (por. np. J 7,26.41-43), od samego początku dawali wiarę temu, że to 
On właśnie, a nie kto inny „jest Mesjaszem, który miał przyjść na świat”  
(J 11,27). Tą wiarą odpowiadali z zaufaniem na Jezusową autodeklarację 
złożoną wobec Samarytanki: „jestem Nim [Mesjaszem] Ja, który z tobą 
mówię” (J 4,26)72, dzielili się z innymi wieścią: „znaleźliśmy Mesjasza 
– to znaczy: Chrystusa” (J 1,41) – i przyprowadzali ich do Niego. Wiara 
uczniów w mesjańskość Jezusa wyrażona została publicznie przez Piotra, 
który uznał w Nim Mesjasza i zapowiedział jego bliską mękę (por. Mt 
16,16-23). Przyjmując to wyznanie Piotra, Jezus 

odsłonił autentyczną treść swojego mesjańskiego królowania, zarówno  
w transcendentnej tożsamości Syna Człowieczego, „który z nieba zstąpił” 
(J 3,13; por. J 6,62; Dn 7,13), jak też w swoim posłaniu odkupieńczym jako 
cierpiący Sługa (por. Mt 20,28; Iz 53,10-12). Dlatego prawdziwe znaczenie 
Jego królowania ukazało się dopiero z wysokości krzyża (por. J 19,19-22;  
Łk 23,39-43) (KKK 440). 
Kiedy natomiast Jezus zmartwychwstał i zaczął się ukazywać Kefaso-

wi, a potem Dwunastu, gdy zjawił się później więcej niż pięciuset braciom 
równocześnie, jak też Jakubowi, następnie zaś wszystkim apostołom,  
a w końcu – już po wszystkich – ukazał się także Pawłowi, jako poronio-
nemu płodowi (por. 1 Kor 15,5-8), to Jego królowanie mesjańskie mogło 
zostać ogłoszone przez Piotra całemu ludowi Bożemu: „Niech cały dom 

72 Jest w tej autodeklaracji Jezusa wyrażenie „Ja jestem” – echo objawienia się Boga 
Jahwe Mojżeszowi w krzaku płonącym (por. Wj 3,14). Por. L. Stachowiak, Komentarz do 
Ewangelii według św. Jana (4,5-42), w: KBM-A, s. 46.
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Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście 
ukrzyżowali, uczynił Bóg [...] Mesjaszem” (Dz 2,36). Uczynił Go takim 
nie tylko na czasy Kościoła apostolskiego, ale na wsze czasy. Uświadamiał 
to sobie Kościół od zarania swego istnienia i od samego początku dbał  
o to, by prawda o mesjaństwie Jezusa utrwaliła się w jego życiu, jak też by 
weszła na stałe do jego liturgicznej tradycji. Świadectwem na to są pierw-
sze doksologie w listach apostolskich Nowego Testamentu, konstruowa-
ne i wypowiadane dla podkreślenia niewypowiedzianych atrybutów Boga, 
wielkich dzieł związanych ze stworzeniem świata oraz – szczególnie – ze 
świętą historią zbawienia i odkupienia73. Niektóre z nich są wznoszone 
bezpośrednio do Chrystusa (por. 2 Tm 4,18; Hbr 13,21; 2 P 3,18), inne 
natomiast wyraźnie do Boga Ojca przez Chrystusa74. Taki rodzaj hymnów 
utrwalił się też w liturgii. Już w pierwszej połowie II wieku podczas liturgii 
eucharystycznej kierowano do Boga przez Jezusa Chrystusa hymn uwiel-
bienia „Bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki!”75.  
Na przełomie II i III wieku Orygenes (ok. 185–254) wyraźnie zalecał, 
aby modlitwa chrześcijan konkludowana była zawołaniem „chwaląc Ojca 
wszelkiego stworzenia przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa, w Duchu 
Świętym”76. W modlitwach liturgicznych zbioru ośmiu ksiąg anonimowe-
go autora z IV wieku, zwanego Konstytucjami apostolskimi, występuje 
konkluzja o charakterze trynitarnym, w której wzmiankowany jest Jezus 
– Syn Boży: „Tobie należy się chwała, Boże Ojcze, przez Syna w Du-
chu Świętym na wieki wieków. Amen”77. Najstarszą ze znanych konkluzji 
modlitw mszalnych jest ta, która znajduje się w Sakramentarzu weroneń-
skim (zawiera teksty sięgające swym pochodzeniem V wieku) i brzmi Per 
Christum Dominum nostrum. Stosując tę konkluzję po dziś dzień w li-
turgii Kościoła, również w modlitwach nad darami Adwentu, czujemy się  

73 Por. C. Vagaggini, Il senso teologico..., s. 219.
74 Zob. Rz 11,26: „Bogu, [...] przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki 

wieków. Amen”; 1 P 4,11: „aby [...] był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu 
chwała i moc na wieki wieków! Amen”; Jud 25: „jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami 
i teraz, i na wszystkie wieki! Amen”; J. Czerski, Wpływ liturgii pierwotnego Kościoła na pi-
sma Nowego Testamentu, w: Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki 
(„Musica Claromontana – Studia” 1), red. R. Pośpiech, Opole 2012, s. 18.

75 Nauka Dwunastu Apostołów (Didache) IX,4, w: Pierwsi świadkowie..., s. 37. 
76 „[...] laudando et glorificando Patrem universorum per Jesum Christum in sancto

Spiritu, cui gloria in saecula” (De oratione 32: PG 11,560d–561a).
77 Księga VII: Życie, dziękczynienie i wtajemniczenie chrześcijańskie 48,3 („Synody  

i Kolekcje Praw” 2), przekład S. Kalinkowski, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kra-
ków 2007, s. 213*.
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zakorzenieni głęboko w najstarsze dzieje wiary chrześcijan, rozpoznających  
i uznających w Jezusie swego Mesjasza (Chrystusa) i Pana, przez którego 
Bóg Ojciec ustawicznie stwarza, uświęca, ożywia i błogosławi wszelkie 
dobra, oraz z miłością nam ich udziela78. 

Jezus jako Dominus
We wspomnianym wyżej zakończeniu krótszym każdej z modlitw nad 

darami Adwentu wzmiankowany jest Jezus jako nasz Pan (Dominus no-
ster). Tytuł Dominus (Kyrios), przydawany Jezusowi przez uczestników 
liturgii eucharystycznej, jest komplementarny w stosunku do omówione-
go dopiero co tytułu Christus, a także dopełniający zgłębione nieco wyżej 
określenie Filius Domini79. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasygna-
lizowaną komplementarność pojęć Christus – Dominus, jako że generalnie 
w Biblii termin „pan” określa nade wszystko osobę, „która ma władzę” 
(„oznacza Boskie panowanie” – KKK 455), lub „która wie”80. Osobą taką 
jest w Ewangeliach, a co za tym idzie również w życiu i liturgii Kościoła, 
właśnie Jezus. Ewangelista Mateusz wśród cech, które charakteryzują Je-
zusa jako Syna Bożego, wymienia – oprócz posłuszeństwa Ojcu – znajo-
mość Ojca i Jego woli (zob. 11,25-27), oraz pełnię władzy otrzymanej od 
Niego przez wywyższenie po zmartwychwstaniu (zob. 7,28-29; 28,18)81.

Jako jednorodzony Syn Ojca Jezus od początku wiedział o tym, czego 
chce Ojciec, albowiem On sam – Pan nieba i ziemi – przekazał mu wszyst-
ko, tj. wtajemniczył Go w misteria królestwa niebieskiego (por. Mt 13,11; 
Dn 2,22-23) i uczynił Go równym sobie. Skoro więc Ojciec, jako Stwórca 
i Pan całego wszechświata, podzielił z Jezusem swą pełnię i wtajemniczył 
Go we wszystko, to ich – Ojca i Syna – wiedza o sobie nawzajem oraz  
o wszystkim, co ich stanowi, i co jest dla nich istotne, jest doskonała  
i wyjątkowa. Nikt bowiem inny „nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt 
nie zna, tylko Syn” (Mt 11,27). Znajomość, o której mowa w tym wier-
szu biblijnym, nie oznacza poznania teoretycznego, które by wyrażało się  
w pojęciach i konkluzjach. Ona wskazuje na realną rzeczywistość bliskości  

78 Por. Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna, w: Mszał rzymski dla diecezji..., s. 311*.
79 Potwierdza to wyznanie Apostoła Tomasza, który na świadectwo złożone przez 

grono Apostołów po zmartwychwstaniu, „widzieliśmy Pana” (J 20,25), zareagował nie-
wiarą, natomiast na zjawienie się Jezusa – wcześniej już, pod Cezareą Filipową, uzna-
nego za Syna Bożego (por. Mt 16,16) – odpowiedział formułą wiary „Pan mój i Bóg 
mój” (J 20,28). Por. A. Nossol, Z. Glaeser, Kyrios, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, red.  
E. Ziemann i in., Lublin 2004, kol. 318.

80 Por. hasło „Pan”, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego..., s. 461.
81 Por. K. Mielcarek, Chrystologia Ewangelii..., s. 99, 100.
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i zażyłości, w której zaangażowane są wszystkie władze człowieka:  
rozum, wola i uczucie. Poznanie więc, jakie charakteryzuje Jezusa, tożsame 
jest z osobową miłością. Stąd poznanie Ojca przez Syna i Syna przez Ojca 
odpowiada najgłębszym relacjom miłości, jakie zachodzą między nimi  
i jakie „między nimi panują”. Syn, poznając Ojca i miłując Go, „panuje 
również nad ludźmi”, bo tylko On Go im objawia oraz pozostaje o nich tak 
samo zatroskany jak Ojciec82. 

Jezus posiadł też pełnię władzy. Otrzymał ją od Ojca (zob. Mt 7,27) 
w nagrodę za całkowite posłuszeństwo i złożoną na krzyżu ofiarę83. Choć 
cała moc tej władzy objawi się dopiero przy jego powtórnym przyjściu 
(zob. Mt 16,27; 25,31-46)84, to jednak już teraz posiada ona znamiona 
„wszelkiej” oraz obejmującej „niebo i ziemię” władzy (por. Mt 28,18).  
W przeciwieństwie do uczonych w Piśmie Jezus naucza z „władzą” (por. 
Mt 7,29). Ma też władzę odpuszczania grzechów (por. Mt 9,6) oraz uzdra-
wiania (por. Mt 9,6; 10,1)85. Te cechy władzy Jezusa-Pana mówią, że towa-
rzyszy jej nieograniczona i absolutna moc, oraz że jej zasięg rozciąga się na 
cały świat. Zmartwychwstały, a więc zwycięski Pan cieszy się taką samą 
władzą i mocą jak Bóg Ojciec – Pan nieba i ziemi (por. Łk 10,21). Tak jak 
Jego Ojciec jest On Panem nie tylko żywiołów, ale też wszystkich stwo-
rzeń i każdego człowieka86, dlatego sam przypisuje sobie ten tytuł. Czyni 
to w sposób ukryty, „gdy dyskutuje z faryzeuszami o sensie Psalmu 11  
(por. Mt 22,41-46; zob. także Dz 2,34-36; Hbr 1,13), a także w sposób 
bezpośredni, gdy zwraca się do apostołów (por. J 13,13). W czasie całego 
życia publicznego Jezusa znaki Jego panowania nad naturą, nad choroba-
mi, nad demonami, nad śmiercią i grzechem, ukazywały Jego Boską naj-
wyższą władzę” (KKK 447).

Ponieważ Jezus, jako Syn Boży, odznacza się omówionymi wyżej 
cechami, dlatego wzywany jest i traktowany przez chrześcijan w litur-
gii jako Dominus. Tytuł ten stał się już dla pierwotnego Kościoła jednym  
z najważniejszych, jakim określano tożsamość Jezusa (por. Rz 10,9; 1 Kor 
12,3; Flp 2,11). Tak zwracała się do zmartwychwstałego Pana pragmina  
jerozolimska, trwająca w oczekiwaniu na Jego drugie przyjście, gdy  

82 Por. J. Kudasiewicz, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza (11,25-30),  
w: KBM-S, s. 133. 

83 Por. tenże, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza (28,16-20), w: KBM-S, 
s. 114.

84 Por. K. Mielcarek, Chrystologia Ewangelii..., s. 100.
85 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 14–28..., s. 720.
86 Por. J. Kudasiewicz, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza (28,16-20),  

s. 114.
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w najstarszej inwokacji popaschalnej modliła się po aramejsku Maranatha 
(1 Kor 16,22) – Panie nasz, przyjdź. Ta forma wyznania wiary w Syna Bo-
żego jest w pełni zrozumiała. Skoro bowiem Syn wie wszystko na równi 
z Ojcem, do którego Kościół wznosi swą modlitwę, skoro na równi z Nim 
panuje nad światem i wszelkim stworzeniem, to jest równocześnie Panem 
Kościoła, swojego mistycznego Ciała – nad nim panuje i karmi je (por. Ef 
1,20-22; 4,15; 5,22-32), natomiast Ciało to – jakby w zastępstwie całego 
wszechświata, niebios, ziemi oraz podziemia – woła i głosi, że „Jezus jest 
Panem” (Flp 2,10-11)87, a w związku z tym może być skutecznym Pośred-
nikiem wierzącego ludu w przystępowaniu do Boga (por. Ef 2,18), nawet 
może napawać ten lud śmiałością i ufnością w tym przystępowaniu do 
Ojca – dzięki wierze (por. Ef 3,12) w to, że jest naprawdę Panem (por. Rz 
10,9; 1 Kor 12,3; Flp 2,11). 

Konkluzję więc modlitw nad darami (w przypadku prowadzonego 
przez nas studium chodzi o modlitwy Adwentu) per Christum Dominum 
nostrum88 należy rozumieć nie jako sposób na sfinalizowanie tekstu eu-
chologijnego, lecz jako formułę wiary Kościoła, a więc jako Credo wy-
rażone w zwięzłym sformułowaniu, dobrze skądinąd znanym z tradycji89, 
wskazującym na fundament życia chrześcijańskiego wspólnot kościelnych 
– począwszy od czasów starożytnych. Podmiotem krótkiej formuły Domi-
nus jest Jezus, nazywany też zamiennie Chrystusem90. Orzecznikiem jest 
termin Kyrios, odzwierciedlający wiarę chrześcijan w to, że ich Pośredni-
kiem w modlitwie jest Ten, który przez śmierć i zmartwychwstanie został 
wywyższony, oraz połączył w jedno tradycję Starego Testamentu (który 
głosił: „Jahwe jest Panem”) z tradycją Nowego Testamentu (który głosi: 
„Jezus Chrystus jest Panem”). W głębokiej więc treści terminu Dominus 
(Kyrios) mamy do czynienia z tezą, która streszcza całą Bożą akcję wy-
wyższenia Chrystusa91, a Kościołowi daje gwarancję, że również formuło-

87 Por. A. Nossol, Z. Glaeser, Kyrios, kol. 318.
88 Taką samą, krótką konkluzję posiadają wszystkie modlitwy po Komunii w Msza-

le rzymskim Pawła VI, które nie stanowią przedmiotu naszego zainteresowania w tym 
opracowaniu.

89 Por. H. Langkammer, Formuły wiary, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bień-
kowski i in., Lublin 1989, kol. 405.

90 Określenie „Chrystus” jest w istocie swej tytułem Jezusa, wskazującym na osobę, 
która została namaszczona przez Boga (por. Łk 4,18; Dz 4,27; 10,38) na „Pana i Me-
sjasza” (Dz 2,36). Tytuł ten jednak stał się – jeszcze przed Pawłem – częścią składową 
imienia własnego Chrystusa Jezusa i Jezusa Chrystusa. Zob. A. Vögtle, Jesus Christus, 
w: BThW, s. 340. 

91 Por. J. Flis, List do Filipian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 
2011, s. 265, 266.
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wana przez niego podczas Eucharystii modlitwa zostanie „wywyższona”, 
że wzniesie się ku Bogu jak kadzidło (por. Ps 140,2), to znaczy, dzięki po-
średnictwu Chrystusa dojdzie do Boga, zostanie przez Niego wysłuchana 
i przyniesie upraszany skutek (oczekiwany owoc).

Obraz Ducha Świętego 
Ponieważ modlitwy nad darami w liturgii rzymskiej posiadają zawsze 

krótką konkluzję (per Christum Dominum nostrum), stąd nie wzmianku-
je się w nich nigdy Ducha Świętego (podobnie zresztą jak w modlitwach 
po Komunii), w przeciwieństwie do kolekt, w których – bez względu na 
rodzaj konkluzji – jest On wyraźnie nadmieniany92. Niezależnie od tego 
Duch Święty jest obecny w treści modlitw nad darami Adwentu, a dokład-
niej mówiąc w ich prośbach, reprezentujących swą zawartością tekstową 
klimat epikletyczny.

Duch Święty w obrazie Mocy Bożej
W stwierdzeniu modlitwy nad darami czwartej niedzieli Adwentu, że 

Spiritus [...] beatae Mariae viscera sua virtute replevit, zawarta jest aluzja 
do jednego z podstawowych faktów nowotestamentalnego etapu historii 
zbawczej, a mianowicie do sceny Zwiastowania (por. Łk 1,26-38). Pro-
tagonistami w tej scenie są Maryja i Duch Święty, a wydarzeniem cen-
tralnym poczęcie przez Dziewicę poślubioną Józefowi Syna, który będzie 
nosił imię Jezus. Wykluczenie ludzkiego udziału (mężczyzny – por. Łk 
1,34), a przez to naturalnego porządku w poczęciu Jezusa, pozwala roz-
poznać w Nim prawdziwego Syna Bożego, albowiem sam Bóg, działając 
mocą Ducha Świętego, stał się przyczyną macierzyństwa Maryi, a tym sa-
mym zaistnienia w ludzkiej naturze Jego jednorodzonego Syna93. 

Jednoznaczne nawiązanie wzmiankowanego tekstu euchologii mniej-
szej Adwentu do sceny Zwiastowania i podkreślenie sprawczego działania 
Ducha Świętego w poczęciu Jezusa, a przez to w realizującej się w czasie 
Bożej ekonomii zbawienia, stanowi ważne uzupełnienie teologii liturgicz-
nej okresu adwentowego oczekiwania na przyjście Zbawiciela o aspekt 
pneumatologiczny94, zważywszy na fakt, że przywołana wyżej super  

92 Kolektę kończy zawsze długa konkluzja trynitarna, która przybiera jedno z brzmień 
wymienionych wyżej, na s. 158, przyp. 23.

93 Por. F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza..., cz. I, s. 117.
94 Aspekt ten warty jest podkreślenia w obliczu wciąż jeszcze niewystarczającego 

wiązania odnowionej liturgii rzymskiej z pneumatologią, której liczne motywy co praw-
da zostały już po Soborze Watykańskim II do niej wprowadzone, niemniej problematyka 
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oblata czwartej niedzieli Adwentu nie występowała w repertuarze mo-
dlitw tego okresu roku liturgicznego w Mszale Piusa V, co świadczy o tym,  
że do Soboru Watykańskiego II Kościół nie posługiwał się tą modlitwą, 
choć przynależy ona do euchologii liturgicznej rodziny ambrozjańskiej, 
której najstarsze manuskrypty sięgają VII wieku95. Ten fakt potwierdza do-
niosłość reformy liturgicznej w zakresie doboru tekstów mszalnych, jaką 
zainicjował Sobór Watykański II, który w konstytucji Sacrosanctum Con-
cilium uczy, choć czyni to jeszcze w sposób bardzo skromny96, że wszyst-
kie działania w liturgii dokonują się „przez moc Ducha Świętego” (per 
virtutem Spiritus Sancti – KL 6)97.

Kiedy więc liturgia Adwentu stosuje pojęcie virtus w odniesieniu do 
Ducha Świętego (sancti Spiritus), to chce z pewnością zwrócić uwagę 
nie tyle na jakąś cechę, zdolność czy sprawność którejś z Osób Trójcy 
Przenajświętszej, ale na samego Ducha Świętego, obecnego w liturgii 
dla urzeczywistnienia się hic et nunc ekonomii zbawczej Boga, chcianej 
i zapowiedzianej przez Ojca, w pełni zaś zrealizowanej w śmierci i zmar-
twychwstaniu Syna Bożego, Zbawiciela świata i Odkupiciela człowieka. 
Chodzi o Ducha, który – podobnie jak Jezus – pochodzi od Ojca i jest nie-
odłączny od Chrystusa98, który z kolei – podobnie jak Duch – jest „mocą 
Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,24), w chwili zaś zbawczego (uzdra-
wiającego) działania angażuje moc (Ducha), jaka jest w Nim i jaka od 
Niego wychodzi (por. Łk 6,19). Również Ojciec posługuje się mocą, gdy 
działa uświęcająco na dary, jakie wierni składają podczas liturgii eucha-
rystycznej na ołtarzu (intuere munera, [...] quae [...] exhibemus, ut [...] 
tua virtute sacretur – 19G). Owa troistość Osób jednego i niepodzielnego 

ta stoi wciąż jeszcze przed nami otworem. Por. A. Sielepin, Rola Ducha Świętego  
w kształtowaniu nowego człowieka. Studium liturgiczno-teologiczne wybranych tekstów 
Mszału Pawła VI, Kraków 2008, s. 40.

95 Por. A.M. Triacca, Libri liturgici ambrosiani, w: Anàmnesis, t. 2: La liturgia, pano-
rama storico generale, red. A. Giudici, Torino 1978, s. 202; zob. wyżej, s. 127, 128.

96 Por. H.J. Sobeczko, Liturgia epifanią Ducha Świętego, „Liturgia Sacra” 4,1 (1998), 
s. 17.

97 Por. S. Czerwik, Wprowadzenie do konstytucji o liturgii świętej, w: Sobór Wa-
tykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 32; hasło „Duch Święty  
w liturgii”, w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 341. 

98 Ireneusz, dla podkreślenia owej nieodłączności drugiej i trzeciej Osoby Trójcy 
Przenajświętszej, przedstawia obie te Osoby symbolicznie w obrazie „dwóch rąk Ojca” 
(„Homo [...] per manus eis [Dei] plasmatus est, hoc est per Filium et Spiritum, quibus 
dixit: Faciamus hominem” – Adversus haereses IV, Praefatio: PG 7,975; „Per manus 
enim Patris, id est per Filium et Spiritum fit homo secundum similitudinem Dei” – tamże
V,6,1: PG 7,1137).
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Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego – przejawia swe zbawcze działanie 
w jednym i niepodzielnym angażowaniu się „mocy Najwyższego”, która 
jest tożsama z „Duchem Świętym”99. Specyficzną czynnością, jaką spełnia
ten Duch-Virtus, jest nieustanne, wciąż na nowo realizowane wypełnianie 
nas sobą100 – czyli swą uświęcającą mocą (sua virtute sanctificante – por. 
nd. 4T). 

Typicznym wydarzeniem, w którym zapowiedziane zostało takie „wy-
pełniające mocą” działanie Ducha Świętego, było zapełnienie ciałem miej-
sca powstałego po wyjęciu żebra z boku Adama („et replevit carnem pro 
ea” – Rdz 2,21), z którego zbudowana została niewiasta (por. Rdz 2,22). 
Jak u zarania ludzkiego istnienia niewiasta, wzięta z zapełnionego przez 
Boga ciałem „boku” mężczyzny, dzieliła z nim jego naturę101, tak u zara-
nia nowego istnienia ludzkości (Nowego Testamentu) Maryja wypełniona 
(repleta) mocą Ducha Świętego poczęła w swym łonie – bez udziału męż-
czyzny – Syna, który we wszystkim dzieli naturę niebieskiego Ojca, jako 
że jest Jego Synem (por. Łk 1,35), w Nim zaś wszyscy stają się synami Bo-
żymi (por. Ga 3,26), gdy przez wiarę ulegają mocy Ducha Bożego, a więc 
poddają się Jego prowadzeniu (por. Rz 8,14). Dziełu budzenia wiary przez 
głoszony kerygmat („Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu!” – Mk 16,15) i ulegania mocy Ducha Świętego w sakramen-
tach („Idźcie [...] udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go” – Mt 28,19) służy Kościół, u zarania którego legł ten sam Duch Boży, 
który w dzień Pięćdziesiątnicy „napełnił cały dom (replevit totam domum) 
i wszystkich (et repleti sunt omnes), którzy w nim przebywali (Dz 2,2.4).

W odniesieniu do wydarzenia zstąpienia Ducha Świętego i wypełnie-
nia Jego mocą mamy w słownictwie euchologijnym do czynienia z analo-
gią równolegle korespondującą ze słownictwem biblijnym. W łacińskim 
tłumaczeniu Biblii obecny jest analogiczny do owego wypełnienia mocą 
przez Ducha obraz „okrycia cieniem” („et virtus Altissimi obumbrabit 
tibi” – Łk 1,35). Używany w takim obrazie czasownik obumbro (ocienić),  
w którego rdzeniu znajduje się rzeczownik umbra (cień), łączy się w tek-
stach biblijnych z obłokiem (por. Wj 40,35; Mt 17,5; Mk 9,7; Łk 9,34) 
będącym znakiem obecności Bożej, albo kojarzy się z dobroczynnym dzia-
łaniem cienia, który w upalne dni zapewnia człowiekowi ochłodę i nowe 
siły (por. Ps 90,4; 139,8), a przez to regeneruje jego witalność. Symbol 

99 Por. F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza..., cz. I, s. 116.
100 Por. znaczenie słowa „repleo”, w: A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko...,  

s. 582.
101 Por. S. Łach, Komentarz do Księgi Rodzaju (2,18-24), w: KBM-B, s. 167.
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ten wyraża pełną mocy opiekę Bożą. W takim kontekście zstąpienie Du-
cha Świętego (na Maryję czy Kościół), a więc napełnienie mocą Bożą czy 
osłonięcie Bożym cieniem, oznacza tajemniczą interwencję (mysterium in-
terventionis) Ducha Świętego, który przychodzi z mocą102 i obdarza ludzi 
siłą uzdalniającą do życia Bożego oraz do tego, by mogli przeciwstawiać 
się światu w imię Jezusa, by mogli odkryć sens Jego śmierci i życiodajne-
go zmartwychwstania, a także dawać świadectwo tajemnicy Boskiej, która 
się dokonała w wydarzeniu przezwyciężenia grzechu, klęski szatana oraz 
triumfu sprawiedliwości Bożej i Jego życia103.

Duch Święty źródłem i zasadą uświęcenia w liturgii
Altari tuo, Domine, superposita munera Spiritus [...] sanctificet. Tak 

modli się zgromadzenie liturgiczne na zakończenie obrzędu przygotowa-
nia darów we Mszy św. niedzieli czwartego tygodnia Adwentu. Modląc się 
takimi słowami, wyznaje żywą wiarę w to, że Trzecia Osoba Trójcy Prze-
najświętszej – Duch Święty jest źródłem i zasadą uświęcenia, o jakie Ko-
ściół zwraca się z prośbą do Boga w liturgii. Prośba o uświęcenie to sedno 
epiklezy (jednego z elementów strukturalnych modlitw eucharystycznych 
we Mszy św.), czyli modlitwy kierowanej do Boga Ojca o zesłanie „Ducha 
Świętego na dary ofiarne, w celu ich przeistoczenia, oraz na uczestników
liturgii eucharystycznej”104. Owo przyzywanie Ducha Świętego w epikle-
zie prowokuje Jego faktyczną obecność w zgromadzeniu liturgicznym, 
dzięki której urzeczywistnia się upraszany przez zgromadzenie skutek, 
co oznacza, że w akcie uświęcenia Duch Święty uznaje osoby (członków 
zgromadzenia liturgicznego) lub rzeczy (dary chleba i wina składane przez 
zgromadzenie na ołtarzu) za „swoje”, przenika je sobą, czyli penetruje 

102 Zob. F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza..., cz. I, s. 117.
103 Por. J. Guillet, Duch Boży, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, 

tłum. polskie i oprac. K. Romaniuk, Poznań 1994, s. 232.
104 F. Wawrzyniak, Epikleza, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk i in., 

Lublin 1985, kol. 1028. Zarówno w Kanonie rzymskim, jak i w nowych modlitwach 
eucharystycznych, są faktycznie obecne obie wspomniane epiklezy (por. S. Czerwik, Mo-
dlitwa eucharystyczna, w: Msza święta („Mysterium Christi” 3), red. W. Świerzawski, 
Kraków 1993, s. 284), z tym że w przypadku Kanonu rzymskiego występuje przed konse-
kracją modlitwa Quam oblationem, która „spełnia [...] funkcję epiklezy konsekracyjnej”, 
po konsekracji natomiast, „końcowy fragment modlitwy [Supplices te rogamus] ma cha-
rakter epiklezy komunijnej” (S. Czerwik, tamże, s. 268, 273). Por. A. Nocent, Storia della 
celebrazione dell’Eucaristia, w: Anàmnesis. Introduzione storico-teologica alla liturgia, 
t. 3/2: La liturgia eucaristica: teologia e storia della celebrazione, red. S. Marsili, Casale 
Monferrato 1983, s. 244.
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swą mocą, a przez to powoduje ich uświęcenie105, jak w przypadku Maryi 
– przez napełnienie Jej łona taką mocą – spowodował Jej Boże macie-
rzyństwo (qui beatae Mariae viscera sua virtute replevit – nd. 4T). W li-
turgii eucharystycznej mamy do czynienia z epiklezą konsekracyjną (pod 
jej wpływem Duch Święty przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chry-
stusa) oraz komunijną (wyprasza się w niej interwencję Ducha Świętego, 
mającą na celu zjednoczenie oraz uświęcenie uczestników liturgii eucha-
rystycznej, a przez to umocnienie ich w wierze i uzdolnienie do uwielbia-
nia Boga przez pośrednictwo Chrystusa)106. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w całej celebracji eucharystycznej 
obecne są – oprócz epiklez w sensie ścisłym – elementy o charakterze czy 
o wydźwięku epikletycznym. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę, pamię-
tając o tym, iż całą liturgią kieruje zasada epikletyczności107, albowiem 
żadna akcja lub czynność liturgiczna nie jest możliwa bez Ducha Święte-
go108. Bez pomocy Ducha nie można też wypowiedzieć żadnej modlitwy 
kierowanej do Boga przez Chrystusa – tej nad darami również, podobnie, 
jak nie można wyznać, że „Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Na tej podsta-
wie wydał Sobór Watykański II orzeczenie o tym, że obie części Mszy św. 
(liturgia słowa i liturgia eucharystyczna), z których się ona niejako składa 
„tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu” (KL 56). „Jed-
ność tę sprawia Duch Święty, który uobecnia realnie Chrystusa w znaku 
słowa i w darach eucharystycznych”109. Wypowiadane więc podczas cele-
bracji eucharystycznej słowo (również słowo modlitwy) i w ogóle szero-
ko pojęty język liturgiczny (w sposób sobie właściwy „mówią” w liturgii 
– oprócz słów w sensie ścisłym – także postawy, gesty i symbole) jest  
w przeważającej mierze pneumatologiczny110. Nie znaczy to oczywiście,  
że można było podczas posoborowej reformy liturgicznej wyzbyć się  

105 Por. O. Casel, Zur Epiklese, „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft” 3 (1923), s. 100; 
hasło „Epikleza”, w: Leksykon..., s. 398.

106 Na temat zalet i wad stosowania dwóch odrębnych epiklez w jednej celebracji 
eucharystycznej liturgii rzymskiej zob. A. Nocent, Storia della celebrazione..., 252, 253.

107 Por. A.M. Triacca, La presenza e l’azione dello Spirito Santo nella celebrazione dei 
sacramenti, „Liturgia” 19 (1985), s. 28–35; tenże, Spirito Santo – Liturgia – Chiesa, Con-
tributo per una pneumatologia liturgica, „Ecclesia Orans” 12 (1995), s. 227; tenże, Il dono 
dello Spirito Santo nella celebrazione liturgica, „Rivista Liturgica” 82,1–2 (1995), s. 129.

108 Por. tenże, Spirito Santo e liturgia, w: Lex orandi lex credendi. Sacramen-
tum 6: Miscellanea in onore di P. Cipriano Vagaggini („Studia Anselmiana” 79), red.  
G.J. Békés, G. Farnedi, Roma 1980, s. 142.

109 H.J. Sobeczko, Liturgia epifanią Ducha..., s. 19. 
110 Por. A.M. Triacca, Spirito Santo, cz. I: La problematica liturgica in generale,  

w: Liturgia. Dizionari..., s. 1893–1896.
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epiklezy, czy też że można dziś, podczas sprawowania celebracji eucha-
rystycznej obejść się bez niej. Nie można tego uczynić, bowiem funkcja 
epiklezy jest nie do zastąpienia, ponieważ to pod jej wpływem, a nie pod 
wpływem modlitwy nad darami, Duch Święty uaktywnia swą moc uświę-
cającą i dokonuje skutku, o który z wiarą i ufnością Kościół prosi Boga 
przez usta kapłana, dołączającego do słów gest wyciągniętych dłoni, ma-
jący na celu „zacienienie”, to jest sprowadzenie na dary chleba i wina zło-
żone na ołtarzu Ducha Świętego, by swą mocą dokonał ich przemiany. 

Istotną sprawą jest uwypuklenie w tym kontekście wartości i komple-
mentarności próśb zawartych i wypowiadanych w modlitwach nad darami. 
Swą treścią wyjaśniają one oraz przypominają o tym, że złożone na ołtarzu 
chleb i wino to dary pochodzące od Boga (munera [...] de tuis [...] collata 
beneficiis – nd. 1T; por 21G) i że składane są one (munera, quae [...] of-
ferimus – tamże) w tym celu, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią Chry-
stusa111. Jak widać, w modlitwach nad darami stosowany bywa czasownik 
offero, którym posługujemy się przede wszystkim w modlitwie ofiarniczej
po przeistoczeniu, gdy na przykład w Pierwszej Modlitwie Eucharystycz-
nej mówimy: „Boże Ojcze, my, Twoi słudzy, oraz lud Twój święty [...] 
składamy (offerimus) Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych 
od Ciebie darów Ofiarę”112. Z dalszego kontekstu tej modlitwy euchary-
stycznej wiemy, że chodzi w niej o „Ofiarę czystą, świętą i doskonałą,
Chleb święty życia wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia”113. Z tego 
powodu właśnie ten sam czasownik łaciński (offero), wypowiedziany  

111 To z tego powodu odstąpiono po Soborze Watykańskim II od stosowania we  
Mszy św. takich modlitw nad darami, w których chleb składany na patenie był przed-
wcześnie określany jako hostia immaculata, zaś kielich napełniony winem – calix sa-
lutaris. Warto w tym miejscu odwołać się do offertorium z Mszału św. Piusa V (1570), 
którego znamienną cechą było takie właśnie określenie darów chleba i wina oraz wyzna-
nie poczucia niegodności kapłana. Oto dla przykładu brzmienie modlitwy poprzedzającej 
złożenie na ołtarzu pateny z chlebem: „Suscipe, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, 
hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo  
et vero, pro innumerabilibus peccatis, et offensionibus, et neglegentiis meis, et pro 
omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus christianis vivis atque defunctis: 
ut mihi, et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen” (Missale romanum, editio 
typica 1962 [edizione anastatica e introduzione a cura di M. Sodi, A. Toniolo], Libreria 
Editrice Vaticana 2007, s. 304). Przed postawieniem na ołtarzu kielicha z winem zmiesza-
nym z wodą kapłan mówił: „Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes 
clementiam: ut in conspectu divinae maiestatis tuae, pro nostra et totius mundi salute, 
cum odore suavitatis ascendat. Amen” (tamże, s. 305).

112 Mszał rzymski dla diecezji..., s. 310*.
113 Tamże.
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w kontekście obrzędu złożenia chleba i wina na ołtarzu, rozumiemy  
w znaczeniu „przedłożenia, okazania, przedstawienia” tych darów114,  
w kontekście natomiast modlitwy ofiarniczej po przeistoczeniu, w znacze-
niu „ofiarowania, złożenia w darze” Ofiary115.

Do złożenia wspomnianej Ofiary prowadzi droga świętej wymiany
(sacrum commercium), która się urzeczywistnia w każdorazowej celebra-
cji eucharystycznej. Eucharystia daje nam możliwość uczestniczenia w tej 
wymianie, do jakiej dochodzi między Bogiem i Kościołem przez Chrystu-
sa, w mocy uświęcającego działania Ducha Świętego. W Eucharystii nie 
chodzi więc o zwyczajną wymianę, w której człowiek mógłby ofiarować
Bogu coś, co pochodzi od niego, co utożsamia się z darem materialnym – 
zwyczajnym dziełem rąk ludzkich, bo nie w materialnym darze tkwi istota 
Ofiary Nowego Testamentu. W Eucharystii chodzi o sacrum commercium, 
a więc o taki rodzaj wymiany, chronologicznie wyprzedzanej składaniem 
darów chleba i wina na Ofiarę116, której podmiotem urzeczywistnienia jest 
sam Chrystus – obecny realnie pod postaciami uświęconych (przeniknię-
tych) Duchem Świętym, przeistoczonych chleba i wina, jak też w osobie 
kapłana i we wspólnocie wiernych sprawujących Eucharystię (por. KL 7). 
Eucharystia stwarza szeroki kontekst możliwości „ocierania się” o działa-
nie Ducha Świętego117. Składanie bowiem na ołtarzu darów chleba i wina 
dokonuje się – jak wszystko zresztą w liturgii118 – w perspektywie epikle-
tycznej119, niejako w stanie epiklezy120, a więc – podobnie jak w przypadku 

114 A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko..., s. 463.
115 Tamże.
116 Por. S. Czerwik, Eucharystia – misterium paschalnej przemiany, w: Victimae pas-

chali laudes. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Marianowi Psarzako-
wi MIC w 75. rocznicę urodzin, red. J. Kumala, Licheń Stary 2012, s. 124.

117 Zob. H.J. Sobeczko, Liturgia epifanią Ducha..., s. 20.
118 W liturgii obecny jest Duch Święty, który sprawia, że rodzą się w nas dobre owoce 

(por. Hipolit, Tradycja apostolska 35, tłum. włoskie R. Tateo, Roma 1979, s. 94).
119 W tej perspektywie wyrażają się niektóre ze studiowanych tekstów, gdy w swej 

treści wzmiankują o ofierze przy użyciu pojęć sacrificium (18, 20G), oblatio (23G) i ho-
stia (nd. 2 i 3T). Wiadomo, że owego sacrificium, oblatio czy owej hostia nie stanowią 
dary materialne, czy coś, co pochodzi od nas, ale Ofiara Jezusa – jedyna i niepowtarzalna
(sacrificium singulare – 20G), która jako pełnia kultu Bożego (divini cultus plenitudo 
– 23G) urzeczywistnia się we Mszy św. i która jedynie jest godna być złożoną Bogu (sa-
crificium tibi, Domine, celebrandum – 18G). 

120 Taki jest powód, dla którego podkreśla się, że modlitwa nad darami spełnia funk-
cję jakby zawiasu, który sprzyja łagodnemu przejściu z jednego obrzędu liturgii do dru-
giego. Por. M. Augé, Tekst..., s. 140.
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słowa Bożego – w stanie penetrującej „aż do rozdzielenia duszy i ducha, 
stawów i szpiku” (Hbr 4,12) obecności Ducha Świętego w czynnościach 
liturgicznych. 

W tej perspektywie wypowiadane są niekiedy modlitwy, w których 
brzmieniu zawarta jest eksplicytnie prośba o uświęcenie złożonych na  
ołtarzu darów chleba i wina. Przykładem na to jest super oblata z 17 grud-
nia, w której błagamy: Ecclesiae tuae, Domine, dona sanctifica. Wyraźnie 
pobrzmiewa w tej prośbie duch epiklezy121. W repertuarze modlitw nad 
darami Adwentu jest również tekst, w którym słychać echo dwóch epiklez, 
jakie występują we Mszy św. – konsekracyjnej i komunijnej, a tym samym 
poszerzona zostaje obecność i uświęcająca rola Ducha Świętego w liturgii, 
który z woli Chrystusa dokonuje przemiany darów w sakrament nasze-
go uświęcenia: Domine, munera benignus assume, ut eorum perceptione 
expiemur a peccatis (24G aMm)122. Zawołanie Domine benignus assume 
posiada w tekście wymowę w pewnym stopniu odpowiadającą epikletycz-
nemu „uświęć”, bo oznacza tyle co „przyjmij”, a więc „uczyń swoim” to, 
co jest Ci przedkładane w darze. Na tym natomiast, jak zauważyliśmy wy-
żej, polega sedno epiklez – na uczynieniu mianowicie przez Boga swoim, 
na takim zespoleniu się Osoby Ducha Świętego z uczestnikami celebracji 
liturgicznej, na takim przeniknięciu Jego mocą darów, aby zarówno osoby, 
jak i dary stały się przemienione.

W modlitwach nad darami Adwentu obecny jest więc duch epikletycz-
ny, choć one same epiklezami nie są. Te bowiem przynależą strukturalnie 
do modlitwy eucharystycznej, podczas gdy super oblata wchodzi w skład 
obrzędu przygotowania darów, który w ogólnej strukturze liturgii euchary-
stycznej wyprzedza modlitwę eucharystyczną. Z jednej strony więc mamy 
w przypadku studiowanego rodzaju tekstów euchologijnych do czynie-
nia z oczekiwanym od liturgii rzymskiej otwarciem się na proces zwrotu 
ku chrystologii pneumatologicznej123, a tym samym na „przezwyciężenie 
chrystomonizmu w liturgii”124, z drugiej natomiast dostrzegamy zwielo-
krotnienie elementów epikletycznych przy równoczesnym braku wyraźnej 
wzmianki o Duchu Świętym. Faktycznie, eksplicytnie wzmiankuje Osobę 

121 Por. J. Janicki, Modlitwy nad darami Adwentu, Narodzenia oraz Objawienia Pań-
skiego w Mszale Pawła VI, „Collectanea Theologica” 50,3 (1980), s. 95. 

122 Ten duch epiklezy komunijnej pobrzmiewa również we wspomnianej modlitwie  
z 17G (ut, per haec veneranda mysteria, pane caelesti refici mereamur). 

123 Por. A. Nossol, Duch Święty jako obecność Jezusa Chrystusa, „Collectanea 
Theologica” 50,3 (1980), s. 5–23.

124 H.J. Sobeczko, Liturgia epifanią Ducha..., s. 20.
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Ducha Świętego tylko jedna z dwunastu modlitw nad darami Adwentu 
(por. nd. 4T). Brak ten rzuca się w oczy tym bardziej, „że Sobór Watykań-
ski II wiele miejsca poświęcił misji Ducha Świętego w ekonomii zbawie-
nia (por. KK 2, 3, 4, 39, 40, 41, 48, 49)”125.

125 S. Czerwik, Modlitwa..., s. 280.
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Soteriologia w modlitwach nad darami Adwentu

Soteriologia to, najogólniej mówiąc, nauka o zbawieniu, czyli syste-
matyczny wykład o dziele, jakiego dokonał Jezus (hebr. Jehoszua) w cza-
sie pobytu na ziemi dla dobra ludzi i świata. Wykład ten stawia sobie za cel 
przybliżenie tajemnic wiary związanych z Jego imieniem, które oznacza 
tyle co „Jahwe zbawia” (KKK 430)126. Skrótowo rzec można, że soterio-
logia kojarzy się z teologiczną dyscypliną, która traktuje o śmierci i zmar-
twychwstaniu Chrystusa – przyjętych z rąk Ojca dla zbawienia grzesznej 
ludzkości (por. Mk 14,24; J 11,49-52; Rz 4,25; 5,6-11; 1 Kor 15,3; 1 P 1,3). 
Nowy Testament utrzymuje, że owa zbawcza funkcja i osobowa tożsa-
mość Jezusa – Syna Bożego – są względem siebie nierozdzielne. Stosując 
do Niego różne tytuły mesjańskie, a przede wszystkim omówione wyżej 
dwa: Christus127 i Dominus128, wskazuje też na różne sposoby realizacji 
Jego zbawczego dzieła, przede wszystkim jednak naświetla to dzieło jako 
zwycięskie wyzwolenie, wynagrodzenie oraz zanurzenie wszystkiego  
w miłości (por. J 1,29; 13,1; 16,33).

W modlitwach nad darami nie odnajdziemy – i nie spodziewamy się 
odnaleźć – równoległego pod względem metodologicznym i merytorycz-
nym wykładu o dziele zbawczym Jezusa. Spodziewamy się jednak wydo-
być z nich wiele myśli oświecających i pogłębiających nasze przeżywanie 
Kościoła, wiele takich treści, które są ważne dla wierzących w Chrystusa 
nie z punktu widzenia wiedzy, lecz wiary. Chcemy się móc więcej dowie-
dzieć o sposobie i głębi pojmowania wiarą tego, co wiąże się ze zbawczym 
posłannictwem Jezusa, którego sam Ojciec niebieski posłał „na świat po 
to, aby [...] świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16).

Dzieło zbawcze to sacrum mysterium Boga
Liturgia sprawowana w Adwencie przypomina podstawową prawdę  

o zbawieniu, jakie Syn Boży – Chrystus Pan i Zbawiciel przyniósł świa-
tu, jakie mu wysłużył swym poddaniem się naszej śmiertelności (morta-
litatem nostram – 18G), gdy jako istniejący od wieków w postaci Bożej 
i równy Bogu (por. Flp 2,6) przyjął dla nas ludzką postać, gdy – tym sa-
mym – zgodził się za nas podjąć mękę i iść na śmierć, ale też gdy swym 
zmartwychwstaniem, powrotem do Ojca i posłaniem nam w darze Ducha 
Świętego dokonał dzieła, jakie Bóg zaplanował zrealizować po tym, jak 

126 Por. M. Paluch, Traktat o zbawieniu, w: Dogmatyka, t. 3, s. 235. 
127 Zob. wyżej, s. 170–173.
128 Zob. wyżej, s. 173–176.
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nieposłuszny swemu Stwórcy człowiek postanowił urządzić sobie życie 
bez Niego, a nawet wbrew Niemu, bo w kooperacji z podstępnym szata-
nem („Wąż mnie zwiódł i zjadłam” – Rdz 3,13). Przez swą uległość Złe-
mu pierwszy człowiek sprowadził na ludzkość stan duchowej ułomności 
(fragilitatis – 19G), w efekcie której jego życie stało się upadłe (defertur 
– tamże), a więc skażone grzechem129, czyli pozbawione nieśmiertelno-
ści (vita de immortalitate proiecta)130, w jaką wyposażył go Bóg w akcie 
stwórczym, przez dar podobieństwa do Niego. Już wtedy jednak, zaraz po 
zdradliwym podejściu człowieka przez Złego, zanim się człowiek zorien-
tował, że stał się nagi, czyli odarty z łaski dziecięctwa Bożego (por. Rdz 
3,10-11), Bóg zbliżył się do niego, od razu stanął przy nim, od razu zaczął 
go poszukiwać, stawiając mu zmuszające do refleksji pytanie „gdzie je-
steś?” (Rdz 3,9), bo – jako dawca życia, Ojciec – nie mógł pozwolić, by 
uległ zatraceniu człowiek, którego On „ulepił [...] z prochu ziemi i tchnął 
w jego nozdrza tchnienie życia” (Rdz 2,7), którego stworzył na swoje po-
dobieństwo (por. 1,26; 5,1) i zaplanował mu życie w szczęściu prawdzi-
wym, a nie w złudzie szczęścia. Bóg wtedy właśnie podjął plan zbawczy, 
postanowił, że użyje swej mocy131, by to skażone ułomnością i grzeszną 
słabością życie ludzkie (quod nostra fragilitate defertur – 19G) zostało na 
nowo uświęcone Jego mocą (sua virtute sacretur – tamże). Już wtedy więc 
– zaraz po upadku pierwszego człowieka – Bóg zaprojektował sacrum 
mysterium (zob. nd. 3T), a nawet dał temu misterium początek, jako że od 
razu przeklął szatana i wprowadził nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo jego 
i potomstwo niewiasty: jej potomstwo miało zmiażdżyć tamtemu głowę, 
czyli miało je zniszczyć, doznawszy od niego zmiażdżenia własnej pięty 
(por. Rdz 3,15), a więc niegroźnego i nie powodującego upadku ciosu132. 

129 Por. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko..., s. 178. 
130 Por. Ireneusz, Traktat Przeciw herezjom III,20,2, w: Liturgia Godzin. Codzienna 

modlitwa ludu Bożego, t. 1: Okres Adwentu. Okres Narodzenia Pańskiego, Poznań 2006, 
s. 312.

131 Stosowania tej mocy Bóg nigdy nie zaprzestał, lecz przepełnia nią całe misterium 
zbawczej historii. Również dziś realizuje dzieło uświęcenia, gdy przemienia swą mocą 
munera, altari suo [...] superposita (nd. 4T), gdy uświęca, quod nostra fragilitate defertur 
(19G).

132 W potomstwie niewiasty należy się doszukiwać całego przyszłego rodzaju ludz-
kiego, wyzwolonego spod zgubnego wpływu szatana przez Mesjasza – zwycięskiego Ky-
riosa, który w chwili przez Boga zaplanowanej przyjął mortalitatem nostram (zob. 18G) 
dla urzeczywistnienia Jego sacrum mysterium (zob. nd. 3T). Toteż proroctwo zawarte 
w Rdz 3,15 słusznie nazywane jest Protoewangelią, czyli „pierwszą radosną wieścią”  
o Mesjaszu (zob. Komentarz do Księgi Rodzaju (3,15), w: Pismo Święte Starego i Nowego 
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Jak widać, „misterium” to pojęcie, które liturgia Adwentu za Biblią  
– i tak jak ona w kontekście religijnym – stosuje do określenia zbawczych 
planów Boga (por. Mdr 2,22; Dn 2,27-45)133. Sam termin „misterium” wy-
wodzi się z języka greckiego (mystérion) i w sensie etymologicznym ozna-
cza tajemniczą, nieznaną doktrynę lub praktykę134. W codziennym języku 
hellenistycznym używano tego pojęcia przede wszystkim na określenie 
rytualnych celebracji i obrzędów kultycznych (tzw. misteriów), zmierzają-
cych do wtajemniczenia w daną religię i oddania się jej bóstwu135. Chrze-
ścijanie – od samego początku stanowczo przeciwni wszelkim praktykom 
pogańskim – wprowadzili to pojęcie do swojego słownictwa, zapożycza-
jąc je nie od pogan, ale z Biblii. Przejęli je również z apokaliptycznego 
języka judaizmu, gdzie „misterium” oznaczało zakrytą przed ludźmi rze-
czywistość eschatologiczną136. W Nowym Testamencie pojęcie to ozna-
cza zakryty wprawdzie przed ludźmi, ale realny i konkretny zbawczy plan 
Boga, stopniowo objawiany i zgodnie z Jego zamiarem urzeczywistnia-
ny w perspektywie osiągnięcia pełni w czasach ostatecznych137, kiedy to 
mianowicie stanie przed ludźmi otworem wieczne zbawienie (por. nd. 1T)  
i w swej chwale powróci na ziemię Syn Boży (por. 24G aMm). W ten 
Boży plan byli powoli wtajemniczani uczniowie Jezusa, uzyskując na tej 
drodze przez Ducha przywilej dostępu do tajemnic królestwa niebieskiego 
(por. Mt 13,11; Łk 4,11; Ef 3,4) i tworząc braterską wspólnotę. Stopniowo 
objawiane królestwo Boże nie tylko dawało apostołom możliwość teore-
tycznego zapoznawania się z nim, ale też urzeczywistnienia się tego króle-

Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, ze wstępami..., s. 11). Gromadzący się 
na sprawowanie pamiątki Paschy Mesjasza Kościół jest pełen wiary w to, że głównym 
zwycięzcą szatana jest Jezus Chrystus, Syn Boży (por. 24G aMm) – „potomek niewiasty, 
który na drzewie krzyża zdeptał głowę szatana, stając się drugim Adamem” (S. Łach, 
Komentarz do Księgi Rodzaju (3,9-15), w: KBM-S, s. 167).

133 Por. P. Smulders, La Chiesa sacramento della salvezza, w: La Chiesa del Vaticano 
II. Studi e commenti intorno alla costituzione „Lumen gentium”, red. G. Baraúna, Firenze 
1965, s. 368. W sensie szerszym, a więc nie tylko religijnym, pojęcie „misterium” oznacza 
w Biblii tajny dekret lub plan wojenny, przygotowywany przez króla w tajemnicy i tylko 
w gronie najbliższych i najbardziej zaufanych doradców (zob. Jdt 2,2: „Nabuchodonozor 
[...] zwołał [...] wszystkich urzędników i wszystkich dostojników swoich i przedłożył im 
tajny swój plan, i zapowiedział ustami swoimi zupełną zagładę całej ziemi”).

134 Por. L. Rocci. Vocabolario greco-italiano, Roma 1989, s. 1262.
135 Por. B. Neunheuser, A.M. Triacca, Mistero, w: Liturgia. Dizionari..., s. 1216.
136 Por. G. Bornkamm, Mystérion, w: Grande lessico del Nuovo Testamento, t. 7, red. 

wyd. wł. E. Montagnini, G. Scarpat, O. Soffritti, Brescia 1971, s. 645–716.
137 Por. B. Neunheuser, A.M. Triacca, Mistero, s. 1216.
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stwa w nich – im bowiem dane było posiąść „tajemnicę” (por. Mk 4,11)138. 
Dziś to dziedzictwo apostołów jest naszym udziałem. Dziś każdemu z nas 
dawany jest udział w misterium (participatio mysterii – 20G) Boga.

Apostołowie posiedli tajemnicę nie na zasadzie zasłużenia sobie na nią 
przez własny wysiłek lub na zasadzie zdobycia o własnych siłach – na po-
dobieństwo życiowych osiągnięć – klucza do uczestniczenia w misterium. 
Żaden z apostołów bowiem, ani nikt z wierzących kiedykolwiek, nie dys-
ponuje – jako człowiek – takimi uczynkami, które by miały przed Bogiem 
wartość zasługującą (nulla suppetunt suffragia meritorum – nd. 2T), nikt 
sam z siebie nie może się zbawić139. „Dobro naszego zbawienia nie po-
chodzi od nas”140, a udział w misterium dawany jest każdemu jako łaska, 
bo samo sacrum mysterium Boga jest łaską141. Ono utożsamia się przecież  
z tajemnicą Bożej miłości do człowieka, u podstaw której leżą Jego miło-
sierdzie (misericors – 21G) i łaskawość (placatio – nd. 2T; 21G), udzie-
lane ludziom w darze. Boga co prawda „nikt nigdy nie widział” (J 1,18), 
niemniej pouczył o Nim Jednorodzony (zob. tamże) i On też objawił lu-
dziom oblicze Ojca – kto bowiem zobaczył Jego, „zobaczył także i Ojca” 
(J 14,9). Nie chodzi oczywiście o to, aby Boga widzieć oczami ciała, aby 
– na wzór Filipa (por. J 14,8) – spodziewać się przekonujących teofanii,  
w jakich miał nadzieję oglądać Boga Stary Testament, podążający za wska-
zaniami Bożego Prawa i Jego wysłanników ku Jezusowi Chrystusowi. 
Słowa wypowiadane i czyny spełniane przez Jezusa w czasie Jego ziem-
skiej działalności – uwierzytelnione mocą Ducha Prawdy (por. J 15,26; 
nd. 4T) – były w rzeczywistości słowami i czynami Ojca (por. J 5,17-23; 
7,16-17; 8,26-29), a jako takie zachowują wartość trwałego i wiecznego 
misterium142, wypełnionego w osobie Jezusa i Jego wydarzeniu paschal-
nym, którego sednem stało się sacrificium singulare (20G), skonsumowa-
ne na krzyżu, „gdy Jezus [...] rzekł: Wykonało się!” (J 19,30), zaś w czasie 
Ostatniej Wieczerzy uprzedzająco utrwalone pod postacią obrzędu, który  
z jednej strony antycypował Jego śmierć i zmartwychwstanie oraz miał 

138 Por. P. Smulders, La Chiesa sacramento..., s. 368; M. Augé, Spiritualità liturgica, 
Cinisello Balsamo 1998, s. 36; A. Żądło, Kościół lokalny. Teologia i duszpasterstwo, 
Kraków 2001, s. 22, 23.

139 Por. Ireneusz, Traktat Przeciw herezjom III,20,3, w: Liturgia Godzin. Codzienna 
modlitwa..., s. 313.

140 Tamże.
141 Por. Ewangelia według św. Marka. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, oprac. 

H. Langkammer, Poznań–Warszawa 1977, s. 142. 
142 Por. L. Stachowiak, Komentarz do Ewangelii według św. Jana (14,1-12),  

w: KBM-A, s. 73.
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być z woli Jezusa sprawowany przez Kościół jako anamneza zbawczych 
wydarzeń (por. Łk 22,19; 1 Kor 11,24-25), z drugiej zaś zapowiadał i sta-
nowił przedsmak paruzji, w której Chrystus przychodzący w chwale doko-
na ostatecznej przemiany całego stworzenia143. 

Każda Eucharystia, ta sprawowana w Adwencie również, dzięki usta-
nowieniu jej przez Chrystusa w Wieczerniku jako anamnezy Jego Paschy, 
syntetyzuje w sobie całe misterium zbawcze. Skrajnymi punktami trajek-
torii tego misterium są: z jednej strony dzieło stwórcze Boga i przejawiona 
zaraz po jego ukończeniu słabość (fragilitas – 19G) pierwszego człowie-
ka, który wybrał grzech, przez co popadł w stan zniewolenia domagają-
cy się interwencji Bożej (ut [...] expietur a peccatis – 24G aMm), czyli 
wyzwolenia ze spowodowanej grzechem śmiertelności, z drugiej strony 
zaś paruzja Syna Bożego, którego wszyscy wierzący oczekują w chwa-
lebnym powrocie (adventus Filii [...] gloria – tamże) przy końcu czasów. 
Centralnym wydarzeniem w całym tym misterium zbawczej historii, którą 
by można zobrazować przy pomocy linii prostej, stało się zapowiadane 
w Starym, upamiętniane zaś w Nowym Testamencie wydarzenie Jezusa, 
który – na styku obu Testamentów – z woli Boga Ojca, za sprawą Ducha 
Świętego począł się w łonie Maryi (qui beatae Mariae viscera sua virtute 
replevit – nd. 4T) i stał się człowiekiem, by przez dzieło odkupienia (suo 
salutari – nd. 3T) dokonane w krzyżu i zmartwychwstaniu wyleczyć ludz-
kość ze wspomnianej śmiertelności (qui mortalitatem nostram [...] curavit 
– 18G) i uczynić ją zdolną do tego, by z oczyszczoną duszą zmierzała na 
spotkanie ze Zbawicielem, który – i tylko On – może ją uczynić uczest-
niczką wiecznego zbawienia (redemtionis aeternae – nd. 1T).

Jezus Redemptor – podmiotem realizacji dzieła zbawczego
Karl Rahner zauważył kiedyś i podkreślił myśl o tym, że ofiarnicze 

i odkupieńcze pojednanie Boga z człowiekiem przez śmierć Jezusa jest 
niezrozumiałe dla ludzi współczesnych144. Myśl tę należałoby z pewnością 
poszerzyć o dopowiedzenie, że obrany przez Boga i wcielony w czyn spo-
sób na realizację historii zbawczej, mającej na celu doprowadzenie popa-
dłego już w raju w grzech człowieka do ponownego pojednania z Nim, nie 
należy – generalnie rzecz biorąc – do zagadnień łatwych w ogóle dla ludzi 
wszystkich czasów. Śmierć Jezusa na krzyżu, która zakończyła całą Jego 
niezwykłą działalność na ziemi, rozwiała żywione również przez samych 

143 Por. S. Czerwik, Eucharystia – misterium..., s. 121.
144 Zob. Podstawowy wykład wiary, tłum. polskie T. Mieszkowski, Warszawa 1987, 

s. 218.



190 Teologiczne treści modlitw nad darami Adwentu

Jego uczniów nadzieje co do Jego osoby. W gruncie rzeczy bowiem ich 
oczekiwania w stosunku do Jezusa miały charakter ziemski – i w tym po-
dzielali oni poglądy współczesnych im rodaków, którzy uważali, że w cza-
sach ostatecznych Bóg wzbudzi swego Pomazańca pochodzącego z rodu 
Dawida i uczyni Go panem oraz władcą Izraela, by oczyścił Jerozolimę  
z pogan, wytracił grzeszników i wyzwolił naród spod obcego panowania. 
Uczniowie Jezusa w Nim dostrzegali takiego wybawiciela145. Dlatego, gdy 
mijał już trzeci dzień od Jego śmierci i w drodze do Emaus dwaj z Jego 
uczniów napotkali Go nagle i zostali przez Niego zagadnięci w sprawie 
wydarzeń z ostatnich dni, to – nie rozpoznając Go zrazu – wylali z sie-
bie gorycz rozczarowania i zawodu, stwierdzając „a myśmy się spodzie-
wali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela” (Łk 24,21). Już wtedy więc, 
przez uczniów bliskich od lat Mesjaszowi i wtajemniczanych przez Niego  
w sprawy przynależące do Jego Ojca (por. Łk 2,49), wyrażona została 
trudność, z jaką boryka się człowiek po dzień dzisiejszy, ilekroć poszukuje 
najwłaściwszego sposobu wychodzenia naprzeciw mysterium Boga, prze-
nikania go i czynienia obecnym w swoim ludzkim życiu. W sacrum my-
sterium Boga nie ma szans wniknąć dogłębnie żaden umysł ludzki, żaden 
człowiek bowiem nie jest w stanie poznać Boga (por. Łk 10,22; J 1,18), 
dopóki On sam nie objawi mu się przez wiarę (por. Rz 3,25-26), bo tylko 
ona jest zdolna Go ujrzeć146, gdy zasilana jest zakrytym przed ludźmi, choć 
realnym i konkretnym zbawczym planem Boga, stopniowo objawianym  
i zgodnie z Jego zamiarem urzeczywistnianym w perspektywie osiągnię-
cia pełni w czasach ostatecznych147. Gdyby tak nie było, to i apostołowie 
nie borykaliby się z trudnością, na jaką natrafiali, dopóki nie doświadczy-
li, że jedynie słuszną odpowiedzią na misterium zbawcze Boga jest wiara 
człowieka, albowiem jedynie łaska Boża, która w różnej postaci zstępuje 
na nas dzięki sprawowanej przez Kościół liturgii (z Eucharystią na czele), 
i na którą możemy się otworzyć tylko wiarą, jest w stanie sprawić rozpo-
znanie w Jezusie prawdziwego, posłanego przez Boga ze specjalną misją 
na świat Zbawiciela148. 

W jednym z zaprezentowanych nieco wyżej podpunktów wysnuli-
śmy przypuszczenie, że wskazująca forma obwieszczenia Jezusa Synem  

145 Zob. F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Wstęp, przekład z ory-
ginału, komentarz, cz. II: Rozdziały 12–24, Częstochowa 2012, s. 593.

146 Por. List Do Diogneta VIII,5,6, w: Pierwsi świadkowie..., s. 344. 
147 Por. wyżej, s. 187.
148 Por. F. Gryglewicz, Komentarz do Ewangelii według św. Łukasza (24,13-35),  

w: KBM-A, s. 64. 
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Bożym nad Jordanem i na górze przemienienia („hic est Filius meus” – Mt 
3,17; 17,5; Mk 9,7; Łk 9,35) może chcieć zwrócić uwagę na to, że Jego 
synowska więź z Bogiem Ojcem jest fundamentem dla całej Jego misji149. 
Sama zresztą teofania znad Jordanu czy z góry przemienienia chce nam  
z pewnością powiedzieć, że sensem tej misji było „powołanie Jezusa do 
wypełnienia dzieła zbawczego”150. Stąd i zstąpienie na Niego Ducha Świę-
tego po chrzcie w Jordanie stanowi wydarzenie, w którym Bóg pragnął 
zwrócić uwagę świata na fakt, że Jego Synowi powierzone zostało do 
wypełnienia dzieło zbawcze. Uzmysławia to obrazowy sposób przedsta-
wienia Ducha Świętego pod postacią gołębicy, mającej symbolizować ta-
jemnicze działanie Boga, którego celem było bezpośrednie przygotowanie 
Jezusa do czekającej Go misji zbawczej i zwrócenie na to uwagi w sposób 
dostrzegalny dla wszystkich ludzi, a więc w znaku mesjańskiej godności 
Jezusa151. 

Mesjasz narodzony w Betlejem obwieszczony został przez anioła pa-
sterzom jako Zbawiciel (por. Łk 2,11), co oznacza, że w tym fakcie ma 
swe początki (exordia – 23G) Bóg-Człowiek, któremu nadano imię „Bóg 
zbawia” (KKK 430), czyli Jezus. Betlejem więc stanowi ziemski zalążek 
nostri Redemptoris (tamże). W narodzinach Jezusa w Betlejem zrealizo-
wało się zapowiadane i oczekiwane od wieków misterium przyjścia na 
świat Zbawiciela, wcieliło się w czyn zbawcze i mające powszechny za-
sięg „teraz” (nyn), odpowiadające wcieleniu odwiecznego Słowa Bożego, 
które stało się człowiekiem, by zbawić lud od grzechów (por. Mt 1,21)152. 
W Betlejem wzięło tym samym początek kapłaństwo Chrystusa, które sta-
ło się drogą samorealizacji Zbawiciela. Wcielenie to przyjęcie przez Syna 
Bożego – drugą Osobę Trójcy Przenajświętszej – ludzkiej natury w łonie 
Dziewicy Maryi, dokonane mocą Ducha Świętego, qui beatae Mariae vi-
scera sua virtute replevit (nd. 4T). Dzięki wcieleniu Syn Boży stał się jedy-
nym, wyłącznie skutecznym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi (por. 

149 Por. wyżej, s. 166.
150 F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza..., cz. I, s. 232.
151 Por. tamże.
152 Choć bowiem do nadejścia publicznej działalności Jezusa, Jego męki, śmierci  

i zmartwychwstania musi jeszcze upłynąć sporo czasu mierzonego zegarami (chronos), 
to jednak dzieło zbawcze, zapowiedziane przez proroków, zaczęło się urzeczywistniać 
już w chwili przyjścia na świat Zbawiciela, a więc zaczął się realizować kairos, tj. czas 
w zamyśle Boga odpowieni, stosowny ku temu, by chciane przez Niego, przygotowane  
i kierowane ku skutecznej pełni zbawienie wszystkich ludów było stopniowo realizowa-
ne w dziejach całego świata. Por. F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza..., 
cz. I, s. 186, 187. 
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1 Tm 2,5), a więc jedynym Kapłanem Nowego Testamentu, bo tylko Jego 
uczynił Ojciec (i tak to sam zaplanował) narzędziem zdatnym do tego, 
by skutecznie (potenter – nd. 3T) wysłużyć nam (operari nobis – tamże)  
u Boga odkupienie (salutare suum – tamże), to znaczy, by nas uzdrowić 
z naszej śmiertelności (nostrae mortalitatis – 18G), wykupić nas z niej za 
cenę własnego życia, oddanego na krzyżu w konsekwencji przyjęcia na-
szej śmiertelności i w niej (sua mortalitate – tamże), upodabniającej Go 
do nas we wszystkim „z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,15), przejednać Ojca 
otwierając nam drogę do wiecznego zbawienia (redemptions aeternae – 
nd. 1T), a więc do udziału w nieśmiertelności Boga (immortalitate Dei), 
którą obdarzeni zostaliśmy w Jego akcie stwórczym. 

W łacinie klasycznej pośrednika między Bogiem i ludźmi określa się 
mianem pontifex153. Słowo to w dosłownym tłumaczeniu oznacza „budow-
niczego mostu”. Przez wcielenie Syn Boży – Zbawiciel stał się „żywym 
mostem”, jaki połączył bóstwo i człowieczeństwo w jednej Osobie Słowa 
Bożego, a przez dzieło odkupienia odbudował „most” jednoczący Boga  
z ludzkością, zniszczony w raju decyzją człowieka na grzech. Zjednocze-
nia tego dokonał Mesjasz przez swe Misterium Paschalne (mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie), w którym pojednał ludzi z Bogiem Ojcem, to zna-
czy „przysposobił człowieka do przyjęcia Boga, a Bogu dał możność za-
mieszkania w człowieku, stosownie do tego, co spodobało się Ojcu”154. To 
skuteczne i jedyne pośrednictwo Chrystusa, czyli Jego kapłaństwo, miało 
swój początek – zaistniało wraz z narodzinami Zbawiciela, lecz nie ma 
końca – trwa bowiem na wieki. Prawdę tę wyraża autor Listu do Hebraj-
czyków, gdy podkreśla, że Jezus, który „trwa na wieki, ma kapłaństwo 
nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, któ-
rzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać 
za nimi” (7,24-25). „Wszedł [bowiem] nie do świątyni zbudowanej rę-
kami ludzkimi [...], ale do samego nieba [i przebywa w wieczności – por. 
18G], aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9,24). 
Najwyższym aktem zbawczego pośrednictwa, czyli kapłaństwa Chrystusa 
stała się Jego Ofiara, nazwana w jednej z modlitw nad darami Adwentu
sacrificium singulare (20G). Stała się ona wyjątkowa (singulare) przez 
bezwarunkowe posłuszeństwo Jezusa Ojcu, a więc przez całkowitą zgodę 

153 W tym słowie mamy do czynienia ze złożeniem dwóch łacińskich terminów,  
a mianowicie rzeczownika pons, -is (most) z czasownikiem facio, -ere, feci, factum (czy-
nić). Por. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko..., s. 251, 517.

154 Ireneusz, Traktat Przeciw herezjom III,20,3, w: Liturgia Godzin. Codzienna mo-
dlitwa..., s. 313.
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na Jego wolę, bazującą na miłości do Ojca i do ludzi. Tę Ofiarę zapocząt-
kował Zbawiciel w momencie wcielenia, przyjścia na świat z hasłem na 
ustach: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją” (Hbr 10,9). Hasło to przy-
świecało Mu w różnych momentach Jego życia (por. J 4,34; 5,30; 8,29), 
aż po godzinę Jego „przejścia z tego świata do Ojca” (J 13,1) oraz ostatni 
okrzyk na krzyżu „Wykonało się!” (J 19,30) „Jego dzieło” (J 4,34), czyli 
to dzieło, które Mu Ojciec dał do wykonania (por. J 17,4), a mianowicie 
dzieło niweczące grzech i śmierć nim spowodowaną, wyznaczające peł-
nię czasu, przewidzianą w niezgłębionych wyrokach Bożych, jednoczące 
ludzkość z jej Stwórcą, a przez to pokonujące skutecznie szatana, sprawcę 
śmierci, nas zaś przywracające do życia (por. Ef 2,5; Kol 2,13) i oblekające  
w godność nowego stworzenia155 na znak, że już jesteśmy uczestnikami 
tego dzieła (por. nd. 3T), choć podążamy wciąż do współuczestnictwa  
w wieczności (por. 18G) Chrystusa Pana – podmiotu realizacji dzieła 
zbawczego na ziemi.

Sacrum commercium – sposobem Boga i Kościoła  
na urzeczywistnianie dzieła zbawczego

W sytuacji, gdy ludzkość – z powodu dobrowolnej decyzji jednego 
człowieka na grzech – była owładnięta śmiercią, która przeszła na wszyst-
kich (por. Rz 5,12), a więc wyzbyta była upodobniającej ją do Stwórcy 
nieśmiertelności, Bóg uznał za stosowne objawić ludziom swoje miłosier-
dzie i moc. Faktycznie, On

nie znienawidził nas, nie odtrącił, nie pamiętał nam złego, lecz długo okazy-
wał cierpliwość, długo nas znosił. Litując się nad nami sam wziął na siebie 
nasze grzechy (por. Iz 53,11), swego własnego Syna wydał jako okup za nas 
(por. Rz 8,32; 1 Tm 2,6; Mt 20,28; Mk 10,45), świętego za niegodziwych, 
niewinnego za grzeszników, sprawiedliwego za niesprawiedliwych (por.  
1 P 3,18), niezniszczalnego za zniszczalnych, nieśmiertelnego za śmier-
telnych. Cóż bowiem innego mogłoby zakryć nasze grzechy (por. Ps 84,3;  
1 P 4,8; Jk 5,20), jeśli nie Jego sprawiedliwość? W kim moglibyśmy znaleźć 
usprawiedliwienie (por. Rz 3,25), jeśli nie w Nim tylko, w Synu Bożym?  
O wspaniała wymiano! O arcydzieło niezgłębione! (por. Rz 11,33; Ef 3,8)  
O nieoczekiwane dobrodziejstwo! Niegodziwość wielu znikła w sprawiedli-
wości Jednego, a sprawiedliwość Jednego wielu niegodziwych usprawiedli-
wiła! (por. Rz 5,17-19)156.

155 Por. Leon Wielki, Kazanie I: O Narodzeniu Pańskim 1–3, w: Liturgia Godzin. 
Codzienna modlitwa..., s. 366, 367.

156 List Do Diogneta IX,2–5, w: Pierwsi świadkowie..., s. 345.
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Gdy w raju Bóg wypowiadał Protoewangelię, a więc, gdy układał zna-
ny najpierw tylko sobie plan zbawczy (mysterium), stopniowo objawiany 
i urzeczywistniany w perspektywie ostatecznego odkupienia człowieka  
z niewoli grzechu157, wskazał też na sposób postępowania, zdatnego za-
pewnić skuteczność takiemu planowi. Za metodę gwarantującą efek-
tywność zbawczemu misterium obrał Bóg świętą wymianę (sacrum 
commercium158). Zasygnalizował ją zaraz po spożyciu przez Adama i Ewę 
owocu z drzewa zakazanego, gdy w mowie do węża stwierdził: „[potom-
stwo niewiasty] zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę (Rdz 3,15). 
Zapowiedź ta – oraz wszystko, czego się Bóg podjął w historii zbawienia 
i czego dla dobra ludzkości dokonał – miała się wypełnić po to, aby czło-
wieczeństwo podległe śmierci (defertur – 19G), będącej konsekwencją 
grzechu, otworzyć na Boga przez wyzwolenie z grzechu i śmierci, czyli 
przez uświęcenie mocą Boga (ut sua virtute sacretur – tamże)159. 

Zakorzenienie swe metoda świętej wymiany znalazła w przygotowy-
wanym przez okres Adwentu misterium wcielenia160, w którym Syn Boży 
za sprawą Ducha Świętego począł się w łonie Maryi (quae viscera [Spiri-
tus] sua virtute replevit – nd. 4T) i przyjął „ciało mogące umrzeć [zdolne 

157 Por. B. Neunheuser, Mistero, s. 1216.
158 Termin commercium, pochodzący od łacińskiego rzeczownika merx (towar), ozna-

cza dosłownie handel zamienny, wymianę towarów między partnerami, bez użycia pie-
niędzy. Partnerami w sacrum commercium są: z jednej strony Bóg, z drugiej zaś cały 
rodzaj ludzki. Ponieważ w Jego planie zbawczym chodzi o wyzwolenie natury ludzkiej  
z niewoli grzechu, dlatego Bóg dla zrealizowania swego misterium „wyposaża” swe 
Słowo w człowieczeństwo. Dzięki temu zaś człowieczeństwo zjednoczone ze Słowem 
Bożym w jednej osobie, zyskuje łaskę usynowienia Bożego (przebóstwienia). Rezulta-
tem świętej wymiany jest Chrystus – Bóg-Człowiek (dwie natury) w jednej osobie. Zob.  
V. Raffa, Commento alle „orazioni sulle offerte” delle domeniche, Milano 1965, s. 62.

159 Por. A. Espezel, Tajemnica paschalna w samym sercu pośrednictwa Chrystusa, 
„Communio” (pol.) 17,2 (1997), s. 92.

160 Taki jest niewątpliwie powód, dla którego wyrażenie sacrum commercium wystę-
puje w najstarszych sakramentarzach (weroneńskim i gelazjańskim) w ścisłym związku 
z obchodem świąt Narodzenia Pańskiego. Por. Ve 1239, 1245, 1258; Ge 7. Zob. V. Raf-
fa, Commento alle „orazioni sulle offerte”..., s. 62. Podłożem zaś najstarszych modlitw 
rzymskiej liturgii, osnutych na tle idei „świętej wymiany”, są według Martina Herza 
słowa wypowiedziane przez króla Dawida w związku ze składaniem przez Izraelitów 
materiałów na budowę świątyni: „Czymże ja jestem i czym jest lud mój, żebyśmy Ci 
mogli ofiarować dobrowolnie te rzeczy? Albowiem od Ciebie to wszystko pochodzi 
i co z ręki Twej mamy, dajemy Tobie” (1 Krn 29,14). Zob. Sacrum commercium: eine 
begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der römischen Liturgiesprache („Münchener 
Theologische Studien” 15, ser. 2), München 1958, s. 50 nn.
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do śmierci], aby jako własne ofiarować je w miejsce wszystkich”161. Od-
wieczne Słowo Boga po to więc przyjęło nasze śmiertelne człowieczeń-
stwo (mortalitatem nostram – 18G), czyli po to z miłości utożsamiło się 
z grzeszną ludzkością i osobiście doświadczyło jej rozłąki z Bogiem162,  
aby ją obdarzyć współuczestnictwem w swojej wieczności (ipsius aeter-
nitate – tamże), czyli, by jej dać udział w swym Bóstwie, które było, jest 
i pozostanie wieczne w osobie Boga-Człowieka. Najzwięźlej wydarzenie 
tej wymiany podkreśla antyfona do pierwszego z psalmów w nieszpo-
rach uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), która brzmi:  
„O cudowna wymiano! Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało, narodził się  
z Dziewicy, a stając się człowiekiem bez udziału ziemskiego ojca, ob-
darzył nas swoim Bóstwem”163. Obdarowanie ludzi Bóstwem przez Syna 
Bożego dokonało się w pierwszej fazie już przez fakt przyjęcia przez Nie-
go ludzkiej natury, przez co stał się On naszym bratem (por. Hbr 2,11.17), 
równym nam we wszystkim – z samym śmiertelnym człowieczeństwem 
na czele. Wyjątek stanowi jedynie grzech, którego w Nim nigdy nie było  
i nie ma (por. Hbr 4,15). 

Kolejną fazą omawianego sacrum commercium stało się uwielbie-
nie człowieczeństwa Jezusa w zmartwychwstaniu, do którego Ojciec po-
prowadził Go drogą świętej wymiany, na którą Jezus przystał, gdy przed 
męką potwierdził, że wola Ojca była dla Niego zasadą pełnionej na zie-
mi misji zbawczej (por. Mt 26,42; Mk 14,36; Łk 22,42), a wypowiadając 
przed śmiercią na krzyżu słowa „Wykonało się!” (J 19,30), mortalitatem 
nostram sua mortalitate curavit (18G). Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa 
dopełniło się dzieło, w którym nastąpiło ostateczne wyzwolenie człowie-
czeństwa z grzechu i jego śmierciogennych konsekwencji. Przez powsta-
nie Chrystusa z martwych otworzona została przed wierzącymi w Niego 
na nowo możliwość życia aż na wieki (por. J 11,26), albowiem przejście 
Syna Bożego przez krzyż do życia w zmartwychwstaniu okazało się sku-
tecznym lekarstwem na wyleczenie nas z naszej śmiertelności, która była 

161 Atanazy z Aleksandrii, O wcieleniu Słowa 20,6 („Pisma Starochrześcijańskich Pi-
sarzy” 61), przekład, wprowadzenie, przypisy i indeksy M. Wojciechowski, Warszawa 
1998, s. 40.

162 Por. A. Espezel, Tajemnica paschalna w samym sercu..., s. 97.
163 Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa..., s. 436 („O admirabile commercium, Cre-

ator generis humani, animatum corpus sumens, de Virgine nasci dignatus est: et proce-
dens homo sine semine, largitus est nobis suam deitatem” – w: Liturgia Horarum. Iuxta 
Ritum Romanum, vol. 1: Tempus Adventus. Tempus Nativitatis, Typis Polyglottis Vatica-
nis 1977, s. 397). 
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dla nas uciążliwą i trzymającą nas w szponach słabością (fragilitas – 19G). 
Chrystus zmartwychwstały otworzył przed nami możliwość współuczest-
niczenia z Nim w wiecznym życiu Boga. Jedna z modlitw nad darami Ad-
wentu definiuje wręcz uczestników Eucharystii jako tych, przed którymi
leży otworem możliwość stania się ipsius aeternitatis [...] consortes (18G), 
bo człowieczeństwo jako takie zostało już do tej wieczności wprowadzone 
przez Chrystusa164. Warunki konieczne do spełnienia na drodze tam wio-
dącej są Jego uczniom znane skądinąd, przypominane i utrwalane podczas 
poszczególnych celebracji liturgicznych, a przede wszystkim zapewnione 
są w nich każdemu nadprzyrodzone środki, bez których wieczności osią-
gnąć nie można, bo efekty grzechowej fragilitas (por. 19G) – choć już 
przezwyciężone przez zmartwychwstałego Chrystusa – wciąż dają o sobie 
znać w życiu wierzących, wspieranych przez Boga w liturgii Jego uświę-
cającą łaską (por. 22G) i posilanych duchowym pokarmem, wzmacnia-
jącym siły na drogę ku życiu wiecznemu oraz stanowiącym tego życia 
zadatek (por. 21G).

Szczególnym sposobem na urzeczywistnianie świętej wymiany mię-
dzy Bogiem i Kościołem jest na obecnym etapie historii zbawienia Eucha-
rystia. Do sprawowania jej konieczne są dary chleba i wina, które należy 
w odpowiedniej chwili przynieść do ołtarza. „Chociaż wierni tak jak daw-
niej nie składają już chleba i wina przeznaczonych do liturgii ze swoich 
własnych darów, obrzęd przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją 
wymowę i duchowe znaczenie” (OWMR 73), bowiem składamy w darze 
na ofiarę to165, cośmy od Boga otrzymali166, a mianowicie chleb i wino.  

164 Znamienne są w tym względzie słowa modlitwy na uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego, zatytułowanej w Kanonie rzymskim Communicantes. Słowa te brzmią: 
„Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz 
Pan, Twój Syn Jednorodzony, wyniósł do chwały po Twojej prawicy zjednoczoną ze sobą 
ludzką naturę” (Mszał rzymski dla diecezji..., s. 305*). 

165 Ze sformułowań zawartych w modlitwach nad darami Adwentu wynika jasno, że 
dary chleba i wina składane są w obrzędzie przygotowania na ołtarzu (nie są zaś ofia-
rowane Bogu), by mocą Bożą zostały w modlitwie eucharystycznej uświęcone, czyli 
przemienione w Ciało i Krew Chrystusa, następnie zaś – spożyte jako duchowy pokarm 
w obrzędzie Komunii św. – przyniosły sobie właściwy skutek w naszym życiu. Dla  
zilustrowania tej obserwacji można przywołać następne sformułowania: Altari tuo, Domi-
ne, superposita munera Spiritus [...] sanctificet (nd. 4T); ut eorum perceptione expiemur  
a peccatis (24G aMm); ut, [...]  pane caelesti refici mereamur (17G). 

166 Jest wśród studiowanych modlitw nad darami taki tekst, w których deklaruje się 
wyraźną świadomość wiernych, iż dary składane na ołtarzu pochodzą od Boga, wręcz na-
wet, że są one „składane jako pochodzące z Jego dobroci” (Suscipe, [...] Domine, munera, 
quae de tuis offerimus collata beneficiis – nd. 1T). 
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On faktycznie – jako Pan nieba i ziemi (por. Mt 11,25) – sprawia, że takie  
dary posiadamy167. Stworzona bowiem przez Niego ziemia rodzi zbo-
że i owoce winnego krzewu, my zaś pracą naszych rąk przetwarzamy te 
płody ziemi w chleb i wino, wchodzące w skład koniecznego do życia 
pokarmu. Cząstkę z wypieczonego chleba i wytłoczonego wina przynosi-
my do ołtarza, aby na drodze cudownej wymiany, jaka się dokonuje pod 
wpływem mocy Bożej (por. 21G; nd. 4T), chleb stał się Ciałem, wino zaś 
Krwią uwielbionego Pana. I tak się rzeczywiście dzieje. Bóg składane Mu 
dary – od Niego pochodzące – przyjmuje i skutecznie (potenter – 21G) 
przemienia w misterium naszego zbawienia (in nostrae salutis [...] efficit
transire mysterium – tamże). Spożywając te przeistoczone dary przy stole 
eucharystycznym w obrzędzie Komunii św., uczestnicy liturgii otrzymu-
ją oczyszczenie z grzechów (ut eorum perceptione expiemur a peccatis 
– 24G aMm), co stanowi już przedsmak zbawienia, jak też zadatek udziału 
w Bóstwie Chrystusa (por. J 6,54.56). O świętość natomiast przede wszyst-
kim chodzi w życiu codziennym uczniów Chrystusa. Bóg bowiem po to 
„dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali 
w Nim [świętymi]” (2 Kor 5,21), po to wspiera nieustannie naszą ziemską 
pobożność (por. nd. 1T), udziela nam łaski uświęcenia (por. 19G; 22G), 
daru obmycia i przebaczenia (por. 22G; nd. 2T) oraz wszystkiego, cze-
go z nadzieją oczekujemy – z wiecznym zbawieniem na czele (por. 20G; 
nd. 3T), aby nasze człowieczeństwo charakteryzowało się i odznaczało 
w praktycznym życiu przebóstwieniem – świętość bowiem to wymiana, 
wzajemne przenikanie się Bóstwa i człowieczeństwa168. 

Pokarm fizyczny ma to do siebie, że – spożywany i odpowiednio tra-
wiony – zamieniany jest (podlega wymianie) na energię podtrzymującą 
biologiczne życie organizmu i zapewniającą mu witalność oraz ciągle ją 
odnawiającą. Pokarm duchowy przyjmowany w Eucharystii przynosić ma 
taki sam skutek w wymiarze wewnętrznym wierzących. Przekonuje do 
tego prośba, jaką Kościół kieruje do Boga w jednej ze studiowanych mo-
dlitw nad darami, w której czytamy: concede, ut [...] pane caelesti refici
mereamur (17G). Chleb i wino uświęcone mocą Ducha Świętego (por. 
nd. 4T), mają skutkować uświęceniem życia oraz wszystkiego, co się na 
nie składa. Misterium świętej wymiany uczula na fakt istotny dla wiary 

167 Pomimo, iż to, co się składa na ołtarzu, nosi miano darów Kościoła (Ecclesiae 
tuae, Domine, munera [...] assume – 21G), to jednak żywa jest świadomość wierzących, 
że sam Bóg jest źródłem ich pochodzenia i On w swym miłosierdziu wyposażył w nie 
Kościół (quae [...] misericors offerenda tribuisti – nd. 1T).

168 Por. V. Raffa, Commento alle „orazioni sulle offerte”..., s. 63. 
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uczestników Eucharystii, tj. uwrażliwia ich na potrzebę pokładania ufno-
ści nie we własnej sile fizycznej i w ludzkich swych możliwościach, ale
w „asymilowanej” dzięki Komunii św. mocy Bożej, która jedynie tak na-
prawdę może uświęcić (ut tua virtute sacretur – 19G) w nas to, co nam nie 
wychodzi lub jest wręcz grzeszne z powodu ciążącej na nas wciąż słabości 
(ułomności) grzechowej (quod nostra fragilitate defertur – tamże).

Święta wymiana (sacrum commercium) bierze początek we wcieleniu 
Syna Bożego, a osiąga finał w udziale zbawionych w uwielbionym czło-
wieczeństwie Chrystusa – Nowego Adama (por. 1 Kor 15,45). Wymiana 
ta przeplata jak nić szczytową fazę zbawczego misterium Boga, który już  
w raju postanowił odkupić człowieka z niewoli grzechu i tam przewidział, 
że dzieło to dokona się metodą świętej wymiany. Dlatego właśnie, gdy 
nadeszła pełnia czasu (por. Ga 4,4), posłał na świat swego umiłowanego 
Syna i nie zawahał się domagać od Niego śmierci krzyżowej, bo wiedział, 
że z tej śmierci narodzi się życie, a święta wymiana zyska finalny swój
skutek, który na obecnym – eschatologicznym – etapie historii zbawczej 
odpowiada urzeczywistnieniu się nostrae salutis [...] mysterium (21G) 
– już teraz w nadziei (por. 20G) na współuczestniczenie z Chrystusem  
w wieczności (por. 18G), w przyszłym zaś życiu w faktycznym w niej 
współuczestniczeniu wraz z Nim. 
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Kontekstem sprzyjającym obecności tematyki eschatologicznej w tek-
stach euchologijnych Adwentu jest chociażby to, że w liturgii okres ten 
jawi się jako przygotowanie na przyjście Chrystusa, utożsamiane z wcie-
leniem Słowa Bożego oraz chwalebnym powrotem Pana na końcu czasów. 
W Adwencie więc kontemplujemy obydwa przyjścia Chrystusa – to już 
dokonane i to jeszcze oczekiwane, pozostające w wewnętrznej spójności 
między sobą. W związku z tym stajemy w tym okresie liturgicznym wo-
bec niepodzielnego misterium posłania i obecności na ziemi Zbawiciela, 
który wydarzeniem wcielenia zainicjował to, co całkowicie wypełni się 
w dniu paruzji. Ze względu na ten podwójny odcień przyjścia Chrystusa  
i naszego zmierzania ku spotkaniu z Nim, w strukturze omawianego okre-
su roku liturgicznego wyróżnia się dwie części. Pierwsza z nich (od nd. 1T  
do 16G włącznie) ma wymowę i zabarwienie typowo eschatologiczne,  
w związku z czym bywa niekiedy nazywana Adwentem eschatologicznym, 
druga natomiast (od 17 do 24G) ma charakter przygotowania do uroczy-
stości Narodzenia Pańskiego i dlatego nazywa się ją niekiedy Adwentem 
bożonarodzeniowym (por. ONRLK 39)169.

Życie chrześcijan odbite w paradygmacie Adwentu – to czas doświadczania 
napięcia pomiędzy „już” i „jeszcze nie” zbawienia

Chcąc przedstawić historię zbawczą graficznie, trzeba byłoby posłużyć
się linią prostą, bo ona oddaje koncepcję tejże historii i w ogóle koncep-
cję czasu w Piśmie Świętym, według którego czas miał początek i bę-
dzie miał swój koniec170. Punkt początkowy tej linii wyznacza stworzenie 
świata (mówi o nim pierwsze zdanie Księgi Rodzaju – por. 1,1), nato-
miast jej punkt końcowy – powtórne przyjście Chrystusa na świat, czyli 
paruzja (wzmiankuje ją Księga Apokalipsy – por. 22,20). Pismo Święte 
ukazuje Boga jako transcendentnego w stosunku do czasu, jako że pod-
kreśla, iż jest On od niego niezależny i nie „mierzy” go na ludzki sposób,  

169 Por. A. Bergamini, Chrystus świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebra-
cja, teologia, duchowość, duszpasterstwo, tłum. polskie K. Kubis, Kraków 2003, s. 133. 

170 Por. A. Jankowski, Biblijna koncepcja czasu, w: Czas i kalendarz, red. Z.J. Kijas, 
Kraków 2001, s. 21–34. „Wyobrażając sobie historię zbawienia jako długą linię, która 
rozwija się w czasie, możemy to, co »już« się zrealizowało, zaznaczyć linią ciągłą, która 
dochodzi aż do chwili obecnej, to zaś, co »jeszcze nie« dokonało się, czego oczekujemy, 
by się spełniło – linią przerywaną, która w każdej chwili może być przerwana, jako że już 
tej nocy Pan może powrócić” (R. Cantalamessa, Eucharystia nasze uświęcenie. Tajemni-
ca Wieczerzy Pańskiej, tłum. polskie A.J. Zębik , Warszawa 2004, s. 8).
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bowiem „tysiąc lat w [Jego] oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, 
niby straż nocna” (Ps 89,4; por. 2 P 3,8). W całej historii zbawczej, a więc  
w przestrzeni rozciągającej się między stworzeniem a paruzją, wyróżnia 
się dwa wielkie etapy: jeden odpowiada okresowi przed Chrystusem, dru-
gi natomiast po Chrystusie. 

Etap przed Chrystusem obejmuje dzieje narodu wybranego, którego 
praojcem był Abraham. Wydarzeniem szczytowym tych dziejów stało się 
wyzwolenie Żydów z niewoli egipskiej, uwieńczone cudowną interwencją 
Jahwe, który wymierzając Egipcjanom decydującą – dziesiątą – plagę, spo-
wodował śmierć ich pierworodnych (por. Wj 12,29), a tym samym wznie-
cił zgodę faraona na wyjście Izraelczyków z Egiptu (por. Wj 12,31). Tym 
wyjściem rozpoczęła się wędrówka narodu wybranego ku Ziemi Obieca-
nej, a u jej startu legł obchód pierwszej paschy Izraela. Z ludem, który 
wyszedł szczęśliwie z Egiptu, Bóg zawarł u stóp Góry Synaj przymierze. 
Dzięki temu przymierzu Izrael stał się umiłowaną własnością Boga, lu-
dem kapłańskim, powołanym do głoszenia innym narodom orędzia o jedy-
nym, prawdziwym Bogu (por. Pwt 6,4-6). Dzieje tego ludu przekształcone 
zostały w zbawczej ekonomii Boga w czas przygotowania na przyjście 
Mesjasza zapowiadanego przez proroków. Pascha natomiast, przeżywana 
co roku na pamiątkę wyzwoleńczego wyjścia z Egiptu („już” typiczne), 
stała się figurą („jeszcze nie” rzeczywistej) Paschy Mesjasza oraz – kon-
sekwentnie – paschy wierzących w Chrystusa, uczestniczących dzięki sa-
kramentom w zbawczym misterium Boga.

Drugi etap historii zbawienia obejmuje czas między pierwszym i dru-
gim przyjściem Chrystusa. Wydarzeniem szczytowym tego etapu jest 
Pascha Jezusa, która się wypełniła przez Jego mękę, śmierć i uwielbienie 
urzeczywistnione w zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu i zesłaniu Du-
cha Świętego. Pascha Jezusa tożsama jest więc z Jego przejściem („już” 
rzeczywiste) z tego świata do Ojca (por. J 13,1), z uniżenia do wywyż-
szenia (por. Flp 2,6-11), ze śmierci do życia po prawicy Ojca. Zesłanie 
Ducha Świętego na apostołów (por. Dz 2,1-11) rozpoczęło czas Kościoła, 
a więc czas kontynuacji zbawienia, jakiego Jezus dokonał w misterium 
paschalnym, czas upamiętniania tego misterium w liturgii i przez liturgię 
(„już” anamnetyczne), która w istotny sposób wypełnia życie i misję Ko-
ścioła, nierozerwalnie zespalając się z tym życiem i misją w wędrówce 
ku uczestnictwu w liturgii niebieskiej czasów ostatecznych („jeszcze nie” 
eschatologiczne). Z woli więc Boga Stwórcy i Zbawiciela napięcie pomię-
dzy „już” i „jeszcze nie” wpisane jest na trwałe w świętą historię zbawczą. 
Szczyt swój napięcie to osiąga na obecnym – eschatologicznym – eta-
pie realizacji owego misterium, w którym dzięki liturgicznej anamnezie 
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(„już” anamnetyczne) urzeczywistniane jest przez Kościół, dla Kościoła  
i całego świata misterium paschalne Jezusa („już” rzeczywiste), w per-
spektywie ostatecznego wypełnienia się („jeszcze nie” eschatologiczne) 
planu Jego wiecznego zbawienia (por. nd. 1T). Schematycznie można po-
wyższe stwierdzenia wyrazić w następującym zapisie graficznym:

„już” 
rzeczywiste

„już” 
anamnetyczne

„jeszcze nie” 
eschatologiczne

Pascha Jezusa –   
– pełnia czasu

Liturgia ziemska w symbiozie 
z liturgią niebieską

Liturgia niebieska
czasów ostatecznych

Okres Nowego Testamentu – czas między pierwszym i drugim przyjściem Syna Bożego

Obecny więc czas historii zbawczej (kairos – czas stosowny, odpo-
wiedni; semeron – dzisiaj; hora – godzina; nyn – teraz) jest takim czasem, 
w którym dokonuje się pamiątka-urzeczywistnienie Paschy Jezusa, której 
istota leży w złożeniu przez Niego Ojcu sacrificium singulare (20G), czyli 
ofiary jedynej w swym rodzaju, istotowo różnej od tych, które do chwili
przyjścia Zbawiciela na świat były corocznie ciągle składane, lecz nie mo-
gły udoskonalić tych, którzy się zbliżali (por. Hbr 10,1)171. Wyjątkowość  

171 W Starym Testamencie składano ofiary przebłagalne za pewne grzechy (por.
np. Kpł 4,26.31;5,10). Por. S. Łach, Komentarz do Listu do Hebrajczyków (10,4-10), 
w: KBM-S, s. 175. Złożenie ofiary przebłagalnej miało na celu zjednanie sobie Boga,
uśmierzenie Jego słusznego gniewu, poprzez złożenie daru i przyjęcie zasłużonej kary. 
Zniszczenie pewnej rzeczy lub zabicie zwierzęcia w ofierze symbolizowało karę, którą
człowiek powinien był sam ponieść. Tak było w starożytnym świecie. Przebłaganie miało 
takie właśnie znaczenie. Biblia także zna takie znaczenie ofiary przebłagalnej. Z czasem
jednak zanikło ono na rzecz innego, odbiegającego od tego potocznego ujęcia. „Przebła-
ganie” zaczęło oznaczać oczyszczenie, uwolnienie od grzechów i pojednanie z Bogiem. 
Inicjatywa przebłagania nie należała do człowieka, lecz do Boga. To On – litując się nad 
człowiekiem obarczonym brzemieniem grzechu – ustanawiał ofiarę przebłagania, aby
człowiek mógł zostać oczyszczony i przywrócony na nowo Bogu, aby odnowione zostało 
przymierze pomiędzy nimi. W ofierze nie chodziło więc o udobruchanie Boga, o uśmie-
rzenie Jego gniewu. Owszem, tej kategorii nie można wymazać ze słownika biblijnego, ale 
nie można też stwierdzić, że było ono nierozerwalnie związane z kontekstem ofiar prze-
błagalnych – jeśli już, to z kontekstem modlitw. Przebłaganie usuwało gniew Boga, ale 
dlatego, że oczyszczało człowieka z grzechu, który wywoływał Jego gniew. Przebłaganie 
więc to dzieło Boga, świadczące o Jego miłości względem człowieka. Tak było w Starym, 
a tym bardziej jest tak w Nowym Testamencie, gdzie ofiarą nie są już zwierzęta, lecz sam
Chrystus, którego Bóg „nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz 8,32). Zob.  
S. Wronka, Chrystus ofiarą przebłagalną, „Materiały Homiletyczne” 230 (2006), s. 61.
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i niepowtarzalność ofiary Jezusa polega na tym, że ona dopiero – i tylko
ona – stała się tak naprawdę, oraz jest w sensie dosłownym niepowtarzal-
ną, bo doskonałą ofiarą przebłagalną (perfecta placatio – 23G)172, albo-
wiem w Jego ofierze spoczywa sedno owego planu i porządku zbawienia
ludzkości, czyli Bożego misterium, które od momentu stworzenia świa-
ta zmierzało ku pojednaniu w Jego krzyżu-zmartwychwstaniu173, a więc 
ku ostatecznemu przezwyciężeniu śmiertelności (mortalitas – 18G), jaka 
utożsamiała się z tajemnicą naznaczenia natury ludzkiej grzesznością (por. 
KKK 408), czyli stanem pozbawienia jej – w konsekwencji grzechu Ada-
ma – pierwotnej świętości i sprawiedliwości (por. KKK 404). To przezwy-
ciężenie dokonało się na mocy śmiertelności Syna Bożego, tj. na mocy 
wcielenia odwiecznego Słowa Ojca w śmiertelną – choć w przypadku Je-
zusa wolną od grzechu (por. Hbr 4,15) – naturę ludzką, by możliwa stała 
się śmierć Wcielonego Słowa na krzyżu i Jego powrót do życia w ciele 
przez zmartwychwstanie, a więc by urzeczywistnione zostało raz na za-
wsze „przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa” (Hbr 10,10) nie wymagające
już nigdy więcej innych ofiar misterium przeprowadzenia ludzkiej natury
z niewoli grzeszników do wolności i chwały dzieci Bożych (por. Rz 8,21). 
Jezus, „złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po pra-
wicy Boga” (Hbr 10,12) i tam wprowadził „już” ludzką naturę, a tym sa-
mym oddał Ojcu doskonały – nie domagający się już innych form – kult,  

172 Do tej myśli modlitwy nad darami z 23G, zaczerpniętej z Sakramentarza gelazjań-
skiego, pośrednio zaś sięgającej najstarszego kodeksu liturgicznego (zob. Ve 1265), na-
wiązuje wyraźnie konstytucja Sacrosanctum Concilium, gdy stwierdza, że „w Chrystusie 
dokonało się nasze całkowite pojednanie z przebłaganym Bogiem” („nostrae reconcilia-
tionis perfecta placatio” – nr 5). 

173 Por. A. Espezel, Tajemnica paschalna w samym sercu..., s. 98. Chrystus nie tylko 
złożył ofiarę w sensie zewnętrzynym, na wzór ofiar starotestamentalnych, ale sam „na-
zwany jest »ofiarą przebłagalną« (hilasmós – 1 J 2,2; 4,10), »narzędziem przebłagania« 
(hilastérion – Rz 3,25), bowiem przyszedł na świat »dla przebłagania za grzechy ludu« (eis 
to hiláskesthai – Hbr 2,17). Poprzez ofiarę krzyżową dokonało się to, co czyniono w Dzień
Pojednania. Arcykapłan wchodził wtedy jedyny raz w roku do Świętego Świętych z krwią 
zabitego zwierzęcia i skrapiał złotą płytę, zwaną przebłagalnią (hilastérion), na arce przy-
mierza, na której umieszczone były dwa cheruby. Było to miejsce szczególnej obecności 
Bożej. Krew, siedlisko życia, dotykała w ten sposób żywego Boga i sprawiała pojednanie 
i zjednoczenie ludzi, za których była ofiarowana, z Bogiem. Chrystus jest teraz i Miejscem
Najświętszym obecności Bożej, i przebłagalnią, i ofiarą, i kapłanem. W Nim Bóg dokonuje
oczyszczenia z wszystkich grzechów i pojednania całego świata z sobą. To jest Jego dzieło” 
(S. Wronka, Chrystus ofiarą..., s. 61, 62).
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w którym my uczestniczymy, sprawując Eucharystię174, jako że w niej di-
vini cultus nobis est indita plenitudo (23G; zob. KL 5; por. Ve 1265). 

W Jezusie więc, który po zmartwychwstaniu odszedł do Ojca i prze-
bywa w wieczności (in aeternitate – 18G), jesteśmy „już” uczestnikami 
życia, które trwa na wieki, bo Jezus swą ofiarą „już” uleczył naszą śmier-
telność (mortalitatem nostram [...] curavit – tamże), czyli przywrócił nam 
owo tchnienie życia, jakim Bóg obdarzył nas w akcie stwórczym (por. Rdz 
2,7). Niemniej, jako pielgrzymi do pełni (por. 1 Tm 2,4), znajdujemy się 
wciąż „jeszcze” na etapie „zasługiwania sobie” (ut mereamur – 18G) na 
to, by stać się rzeczywistymi uczestnikami wieczności (ipsius aeternitatis 
esse consortes – tamże). Myśl o zasługiwaniu podsuwa liturgia Adwentu 
nie na zasadzie ludzkiego rozumienia, lecz w znaczeniu pełnego nadziei 
podporządkowania życia doczesnego łasce wiary, w pełnym zawierzenia 
przekonaniu do tego, że „w nadziei [...] już jesteśmy zbawieni” (Rz 8,24), 
że już wręcz „oglądamy” tę rzeczywistość zbawczą, a więc, że w Jezusie 
doświadczamy spełnienia się nadziei zbawienia (por. tamże). 

To jednak, co jest przez chrześcijan wyznawane wiarą (quae speran-
da credimus – 20G), przynależy do rzeczywistości wciąż oczekiwanych  
i właśnie jako takie jest akceptowane oraz w codziennym życiu traktowane 
(exspectata sumamus – tamże). Fakt ten sprawia, że uczniowie Chrystusa 
czują się wciąż w drodze ku wspomnianej wieczności, którą spodziewają 
się współdzielić kiedyś realnie ze Zbawicielem, a więc stać się tejże Jego 
wieczności współuczestnikami (consortes – 18G). Ponieważ wszystko na 
etapie życia ziemskiego przeżywane jest przez wierzących w Chrystusa – 
jak wspomnieliśmy wyżej – w nadziei, dlatego adekwatną do tej formy ich 
życia postawą jest okazywane i poświadczane w praktyce oczekiwanie na 
paruzję, czyli podporządkowywanie wszystkiego przekonaniu, że każdy 
musi w każdej chwili swego życia być gotowym (praestolor – 24G aMm) 
na przyjście Syna Bożego w chwale (adventus Filii tui gloriam – tamże). 
Gotowość ta ma się objawiać czystością zachowywaną w sercach (puris 
mentibus – tamże), a więc takim stanem uwolnienia od wszelkiego rodza-
ju choroby grzechowej, jaki zapewnił nam Jezus (qui curavit [nos] – 18G) 
swoją śmiercią (sua mortalitate – tamże) i zmartwychwstaniem. 

174 W tej sytuacji znikły wszelkie ofiary skończone, gdyż żadna z nich nie była obja-
wem religii ducha i prawdy – takim objawem jest dopiero religia Nowego Testamentu. 
To, co jest doskonałe, musi być jedyne, a taka właśnie jest ofiara Chrystusa, który złożył
swemu Ojcu hołd czci ujawniony w ofierze z samego siebie dla uświęcenia wszystkich
ludzi – raz na zawsze. Por. S. Łach, Komentarz do Listu do Hebrajczyków (10,5-10),  
w: KMB-C, s. 21.
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Uzyskany w Chrystusie stan odkupienia, wyzwolenia, uzdrowienia 
na duchu, domaga się od chrześcijan czujności. Ta czujność jest w życiu 
ziemskim konieczna, albowiem – zgodnie z tym, na co wyraźnie zwraca 
uwagę jedna z modlitw nad darami Adwentu – ludzkość doświadcza wciąż 
„jeszcze” dającej o sobie znać ułomności (fragilitas – 19G), która prze-
kazany nam podczas chrztu i umacniany w Eucharystii dar dziecięctwa 
Bożego naraża na kruchość lub wręcz nawet na łamliwość175. Źródło owej 
ułomności leży w fakcie nieustannej obecności grzechu i jego ciążeniu na 
życiu człowieka oraz na całej ludzkiej historii (por. KKK 386). Co praw-
da w misterium paschalnym Jezusa został „już” przezwyciężony grzech 
w jego zalążku – w szatanie, „który dzierżył władzę nad śmiercią” (Hbr 
2,14), niemniej na ludzkiej naturze – „zachowującej pragnienie dobra” 
(KKK 1707) – pozostaje „jeszcze” rana grzechu pierworodnego, która tę 
naturę czyni skłonną do zła i podatną na błędy (por. KKK 407). Takie-
go stanu rzeczy świadome jest zgromadzenie liturgiczne, które się scho-
dzi na celebrację eucharystyczną w Adwencie – okresie oczekiwania na 
przyjście Zbawiciela, z jednej strony już dokonane w misterium wcielenia  
i liturgicznie upamiętniane, z drugiej zaś mające nastąpić w czasach escha-
tologicznych176, stąd wciąż jeszcze oczekiwane (por. 20G i 24G aMm). 
Świadomość swą w tym względzie zgromadzenie wyraża w wymownym 
zestawieniu słownym jednego ze studiowanych tekstów euchologijnych, 
eksponującego obecne w życiu chrześcijan napięcie pomiędzy tym, co 
wciąż „jeszcze” jest w nim defertur (opanowane przez grzech), a tym, 
co „już” może stać się sacretur (uświęcone), jeśli w liturgii i dzięki niej 
poddawane zostaje mocy Bożej (por. 19G), jaka swą skuteczność czerpie 
z misterium naszego wybawienia (nostrae salutis [...] mysterium – 21G), 
które już teraz jest dla nas zadatkiem ostatecznego zbawienia (quae [...] 
salutare tuum nobis potenter operetur – nd. 3T). 

Z kontekstu tych stwierdzeń wynurza się klarowne potwierdzenie fak-
tu, że liturgia, którą na obecnym etapie historii zbawczej Kościół sprawu-
je jako „już” anamnetyczne (pamiątka-urzeczywistnienie Paschy Jezusa)  
i „jeszcze nie” eschatologiczne (liturgia ziemska do czasu paruzji sprawo-
wana jest w symbiozie z liturgią niebieską), utożsamia się w pierwszym 
rzędzie z ogarniającym jej uczestników działaniem Boga uświęcającego 
swą mocą to, co jeszcze nie jest w pełni święte (por. KL 7), lecz może 
się nim stać przy pełnym zaufania otwarciu wierzących na Boga, który 

175 Por. znaczenie rzeczownika fragilitas, w: A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko..., 
s. 269.

176 Por. J. Janicki, Modlitwy nad darami Adwentu..., s. 93, 94.
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przez swego Ducha dokonuje dzieła przemiany i daje początek nowemu 
istnieniu – na wzór wydarzenia mającego miejsce w chwili zwiastowania, 
kiedy to Duch swą mocą wypełnił łono Maryi nowym życiem Wcielone-
go Słowa (por. nd. 4T). W Duchu Świętym odnajdujemy więc dane nam 
przez Boga „już” teraz źródło nowości życia, a więc świętości, której nam 
„jeszcze” często brakuje. Stąd Bóg, który pozostaje dla nas zawsze beni-
gnus (24G aMm), misericors (21G), zlewa na nas podczas liturgicznych 
misteriów łaskę uświęcającą (purificante nos gratia – 22G), przeradzającą 
się w znak Jego nigdy nie przerwanej gotowości do wspierania nas darami 
ciągłego przebaczania (indulgentiae [...] praesidiis – nd. 2T) w sytuacji 
odczuwanej potrzeby177. 

Czas Kościoła, któremu z woli Ojca, posłaniem Ducha Świętego 
dał początek Jezus, zlecając mu też obchodzenie Pamiątki Jego Paschy  
i kładąc tym samym fundament pod sprawowaną przez chrześcijan litur-
gię, to czas doświadczania przez ludzkość Bożej łaskawości (por. 19G)  
i Jego dyspozycyjności do jednania się z nami (por. nd. 2T) zawsze, gdy 
pokornymi modlitwami i ofiarami (por. tamże), szczególnie zaś anamne-
tycznym urzeczywistnianiem Ofiary Chrystusa, którą liturgia Adwentu de-
finiuje jako perfecta placatio (23G), usiłujemy Go szczerze i pełni pokory  
(humilitatis – nd. 2T) przejednywać. Dzięki więc sprawowanej przez Ko-
ściół liturgii dokonuje się nieprzerwane zstępowanie do nas Zbawiciela, 
ażeby każdego, kto jeszcze pozostaje w upadku, a przez to opanowany 
jest niszczącą siłą otchłani, oczyszczać z grzechów (expiare a peccatis 
– 24G aMm) i prowadzić na spotkanie z Synem Bożym, w wieczności 
(por. 18G)178. W tym nieprzerwanym przychodzeniu Zbawiciela realizuje 
się odwieczna dobroć (beneficium – nd. 1T) Boga, który przez paschalne 
wydarzenie Jezusa obdarzył nas wszystkim, co jest niezbędne do tego, by 
wieczne zbawienie realizowało się faktycznie w naszym życiu, by trwała 
wiara ludzi w to zbawienie i znajdowała wyraz w ich pobożności, jaka  
w liturgii osiąga swój szczyt i źródło (por. KL 10), oraz wspierana jest 
mocą Bożą (por. nd. 1T), gwarantującą jej skuteczność zbawczą. 

177 Stąd Boga chrześcijan, który tożsamy jest z Bogiem biblijnym i Trójcą Osób, 
ukazuje się we współczesnej teologii jako Boga współczującego, solidarnego i towarzy-
szącego człowiekowi w jego zagubieniu oraz bólu. Bóg jest Ojcem, który „przyjmuje 
złożoną z miłości ofiarę Syna i pozwala się nią przebłagać, wybaczając grzechy ludziom”
(A. Espezel, Tajemnica paschalna w samym sercu..., s. 100).

178 Por. J. Corbon, Liturgia – źródło wody życia, Poznań 2005, s. 77. 
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Eucharystia jako pamiątka zbawczej ofiary i święta uczta  
– gwarantem życia wiecznego i pokarmem na drogę do niego prowadzącą
Mogłoby się wydawać, że przejście do omawiania problematyki eu-

charystycznej w kontekście obrzędu przygotowania darów we Mszy św. 
stanowi wyprzedzenie faktów i jest w związku z tym przedwczesne. Prze-
konanie takie byłoby uzasadnione, gdyby poruszana w tym miejscu pro-
blematyka eucharystyczna była obca treści modlitw nad darami, a jeszcze 
bardziej, gdyby sam obrzęd przygotowania darów nie odznaczał się na-
turalnym związkiem z modlitwą eucharystyczną, w trakcie której dary 
chleba i wina składane na ołtarzu przemieniane są mocą Ducha Świętego 
w Ciało i Krew Chrystusa, jak też z obrzędem Komunii, podczas które-
go (posileni już przy stole słowa Bożego, zastawianego obficie w każ-
dej Mszy św.) spożywamy pokarm, którym jest Ciało i Krew Chrystusa, 
obecne na ołtarzu w wyniku przemiany chleba i wina, jakiej dokonuje 
Duch Święty w odpowiedzi na epiklezę kierowaną przez Kościół do Ojca  
w kontekście przeistoczenia, poprzedzonego opowiadaniem o ustanowie-
niu Eucharystii179. Dla podtrzymania wiarygodności prawdy o uświęcają-
cym oddziaływaniu Ducha Świętego na dary, które podczas obrzędu ich 
przygotowania przynoszone są do ołtarza, a także dla poświadczenia wiary 
Kościoła w rzeczywistą, pod wpływem oddziaływania Ducha dokonującą 
się przemianę chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa, podaje studiowa-
na euchologia bardzo przekonujący argument, to znaczy odwołuje się do 
skuteczności tegoż (ille – nd. 4T) Ducha w relacji do Maryi, [quae] viscera 
sua virtute replevit (tamże). Jak tam – podczas zwiastowania – nie zawio-
dła Jego moc, w sytuacji, w której zarysowana przez anioła lex credendi 
była dla Maryi wysoce wymagająca (co potwierdza Jej pytanie: „jakże 
się to stanie, skoro nie znam męża?” – Łk 1,34), tak moc ta nie zawodzi  
i teraz, gdy Kościół z wiarą prosi: altari tuo, Domine, superposita munera 
Spiritus ille sanctificet (nd. 4T), chociaż wzmiankowana lex credendi jawi 
się i dziś dla chrześcijan równie wymagająca, jak wtedy dla Maryi180. 

179 Wzmiankowany związek wynika z tego, że obrzęd przygotowania darów we Mszy 
św. przynależy do liturgii eucharystycznej, która obejmuje swą strukturą wszystkie trzy 
wymienione jej elementy wewnątrzskładowe, a mianowicie: przygotowanie darów, mo-
dlitwę eucharystyczną i obrzęd Komunii św. (por. OWMR 72).

180 Przemiana zwykłego chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, dokonująca się 
podczas każdej modlitwy eucharystycznej i będąca od początku chrześcijaństwa nie-
kwestionowaną rzeczywistością, nazwaną przez średniowieczną teologię, a później 
przez Sobór Trydencki przeistoczeniem – transsubstantiatio (zob. tegoż soboru dekret 
O Najświętszym Sakramencie, rozdz. IV, w: BF1 VII,292; por. A. Zuberbier, J. Janicki, 
Eucharystia, w: Słownik teologiczny, t. 1, s. 166), domaga się od uczestników celebracji 
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Dary chleba i wina (munera – nd. 1 i 4T; 19, 21, 22G i 24G aMm; 
dona – 17G), o których przyjęcie przez Boga (suscipe! – nd. 1T; assume! – 
21G; 24G), ogarnięcie ich Jego łaskawym okiem (intuere! – 19G; intende! 
– 20G), czyli – w gruncie rzeczy – o uświęcenie (sanctifica! – 17G) Ko-
ściół prosi181, są w takim celu składane (superposita – nd. 4T) na ołtarzu, 
by mocą Bożego Ducha przemienione zostały w sacrificium [...] Domino, 
celebrandum (18G). Stosując dla podkreślenia tej prawdy modlitwę czę-
ściowo zaczerpniętą z najstarszego kodeksu liturgicznego (Ve 523), chrze-
ścijanie dziś przeżywający Adwent i na wzór Adwentu modelujący swój 
marsz przez ziemskie życie ku wieczności (por. 18G), dają świadectwo 
wierności najstarszej tradycji Kościoła, od początku wcielającej w czyn 
wolę Jezusa, który w czasie Ostatniej Wieczerzy ustanowił pamiątkę swej 
zbawczej ofiary i zatroszczył się o sprawowanie jej pod postacią liturgicz-
nego obrzędu, gdy polecił apostołom: „Czyńcie to [...] na moją pamiątkę” 
(1 Kor 11,25; por. Łk 22,19). Tej tradycji, u początku której leży wola 
Zbawiciela, Kościół się trzyma i broni jej, mimo że co jakiś czas otwiera 
się w swojej misji na pewne rzeczy nowe (por. OWMR 1). Do tej tradycji 
nawiązuje, wręcz podtrzymuje ją i kultywuje dzięki liturgii, za pomocą 
której do całego już dotąd utworzonego łańcucha tejże tradycji dokłada 
kolejne ogniwa, wydłużając ów łańcuch i usprawniając tym samym prze-
nikanie do codziennego życia chrześcijan treści składających się na depo-
zyt wiary ludu Bożego w odniesieniu do Eucharystii. W zakresie takiego 
depozytu znajduje się m.in. to, co z mocą podkreślił Sobór Trydencki, gdy 
podczas XXII sesji swych obrad (17 IX 1562) orzekł, że Msza święta jest 
prawdziwą ofiarą, bo: 

podczas Ostatniej Wieczerzy, „tej nocy, kiedy został wydany” (1 Kor 11,23), 
[Jezus] pragnął pozostawić Kościołowi, swej umiłowanej Oblubienicy, ofiarę

eucharystycznej nie mniejszego przekonania wiary niż tamto, które musiała wykazać 
Maryja w chwili zwiastowania, kiedy anioł rzekł Jej, że pod wpływem Ducha Świętego, 
a nie przy udziale mężczyzny, pocznie, następnie zaś porodzi Syna, któremu nada imię 
Jezus (por. Łk 1,31).

181 Wszystkie czasowniki, jakimi Kościół posługuje się w modlitwach nad darami 
Adwentu dla wyrażenia prośby o otwarcie się Boga na przedstawiane Mu w kontekście 
celebracji eucharystycznej dary, mają z semantycznego punktu widzenia znaczenie wła-
ściwie synonimiczne, jako że przez ich użycie w prośbach chodzi o wywołanie skutku 
przemiany darów chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, a więc o uświęcenie ich mocą 
Ducha Świętego. Czasownikami tymi są: assumo, intendo, intueor, sanctifico, suscipio. 
Por. M.P. Ellebracht, Remarks on the vocabulary of the ancient orations in the Missale 
romanum („Latinitas Christianorum Primaeva” 18), Nijmegen–Utrecht 1966, s. 15, 16, 
87–89, 90, 91.
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widzialną [zgodnie z wymaganiami ludzkiej natury], ażeby uobecniała krwa-
wą ofiarę mającą się raz dokonać na krzyżu, [...] [ażeby] do końca świata była
jej trwałą pamiątką i przydzielała nam jej zbawczą moc odpuszczania grze-
chów codziennie przez nas popełnianych. [...] po odprawieniu Starej Paschy, 
którą rzesza synów Izraela ofiarowywała na pamiątkę wyjścia z Egiptu (Wj
12,21nn.), [Jezus] ustanowił Nową Paschę, by Go Kościół poprzez posługę 
kapłanów pod widzialnymi znakami składał w ofierze na pamiątkę mające-
go nastąpić przejścia z tego świata do Ojca, kiedy to odkupił nas przelaniem 
swej krwi, „uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swe-
go” (Kol 1,13). I ta jest zaiste ową czystą ofiarą, której nie może splamić żad-
na niegodność ofiarujących  [...] (por. Ml 1,11). [...] To jest [...] owa ofiara,
którą za czasów prawa natury i Prawa starotestamentalnego (Rdz 4,4; 8,20; 
12,8) wyobrażały podobieństwa ofiar [...]. [...] we Mszy świętej jest obecny 
i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża
„ofiarował samego siebie” (Hbr 9,27) w sposób krwawy, przeto [...] ta ofiara
jest prawdziwie przebłagalna [...]. Tą ofiarą Pan przebłagany, udzielając łaski
i daru pokuty, odpuszcza przestępstwa i grzechy, nawet bardzo wielkie. Jed-
na przecież i ta sama jest Hostia, jeden i ten sam poprzez posługę kapłanów 
Składający ofiarę, który wówczas ofiarował samego siebie na krzyżu, tylko
sposób ofiarowania jest inny182.
Ofiarniczy charakter Eucharystii potwierdzony jest również przez So-

bór Watykański II, który przypomniał, iż: „Zbawiciel podczas Ostatniej 
Wieczerzy [...] ustanowił eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi,
aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża 
i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, pamiątkę swej męki 
i zmartwychwstania” (KL 47; por. KK 3, 28; DP 2, 4, 5). 

Przez fakt obecności w aktualnym Mszale rzymskim przywołanej 
przed chwilą modlitwy nad darami z 18G, uwypuklającej zakotwiczoną  
w tradycji tematykę związaną z ofiarniczym charakterem Mszy św.

prawo modlitwy Kościoła [lex orandi Ecclesiae] odpowiada stałemu prawu 
wiary [perenni legi credendi], które nam przypomina, że wyjąwszy sposób 
ofiarowania, jednym i tym samym jest ofiara krzyża i jej sakramentalne odno-
wienie we Mszy, którą podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus Pan ustanowił  
i jej sprawowanie zlecił apostołom na swoją pamiątkę (OWMR 2).
Dzięki temu, że we Mszy św. uobecnia się krzyżowa ofiara Jezusa,

przez którą ludzkość została już pojednana ze swoim Stwórcą i Ojcem,  
a Bóg został już przebłagany i – faktycznie – jako placatus (21G) wycho-
dzi nam naprzeciw oraz daje się rozpoznać w liturgii Adwentu, wszyscy 

182 BF1 VII,319–321.
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jej uczestnicy przeżywają podczas sprawowania Eucharystii prawdziwą 
anamnezę (upamiętnienie-urzeczywistnienie) śmierci i zmartwychwstania 
Pana (Kyriosa), który – zanim na krzyżu oddał swego ducha w ręce Ojca 
(por. Łk 23,46) – powiedział: „czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19), 
a więc zachęcił swych uczniów do udziału w świętej uczcie, w czasie któ-
rej – przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej – uczestniczą w dobrach ofia-
ry paschalnej, wznawiają nowe przymierze raz zawarte przez Boga we 
Krwi Chrystusa, a w wierze i nadziei wyobrażają i uprzedzają ucztę escha-
tologiczną w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana, aż przyjdzie (por.  
EM 3a)183.

Istota tej eschatologicznej uczty tożsama jest według studiowanych 
modlitw nad darami z wiecznym zbawieniem (redemptio aeterna –  
nd. 1T). Udział w takiej uczcie polegać więc będzie na „konsumowaniu” 
daru zbawienia (salutare suum – nd. 3T) wysłużonego nam w śmierci  
i zmartwychwstaniu Jezusa, czyli na doświadczaniu szczęścia z udziału  
w nim – na wzór biesiadników, którzy podczas uczty konsumują zasta-
wione obficie na stołach dary. Bóg zaprojektował też w swoim zbawczym
planie oraz proponuje odkupionej przez siebie ludzkości drogę, która do 
takiej uczty-zbawienia prowadzi. Drogą tą jest nade wszystko liturgia,  
a w jej ramach sprawowanie – zgodnie z wolą Jezusa – pamiątki tego 
dzieła, przez które On nas już wykupił z niewoli grzechu i sytuację choro-
by grzechowej obrócił w misterium nostrae salutis (21G), a tym samym 
wysłużył nam już wieczne zbawienie i wlał w nasze serca jego zaczyn.  
W każdorazowej celebracji eucharystycznej to zbawienie jest dla nas  
i przy naszym zaangażowaniu skutecznie urzeczywistniane (potenter 
operetur – nd. 3T). Staje się tak dzięki temu, że w Eucharystii – i tylko  
w niej – dokonuje się przemiana (translatio – por. 21G) chleba i wina  
w misterium owej salutis (21G), czyli owego wyzwolenia, które zawiera już  
w sobie zalążek wiecznego szczęścia. Jako rzeczywistość tkwiąca dla nas 
za ziemskiego życia w zarodku, szczęście wieczne domaga się już teraz 
rozwoju i dorastania do stanu na tyle dojrzałego, aby wszystko, co w nas 
jeszcze jest grzeszne z powodu naszej ułomności (quod nostra fragilitate 
defertur – 19G), uświęcane było mocą Bożą (sua virtute sacretur – tamże) 
i dorastało do doskonałości, jak też pokrzepiało nas na duchu, usprawnia-
jąc do zachowania w sercach pokoju i komunii z Bogiem oraz braćmi (por. 
2 Kor 13,11). 

183 Zob. C. Vagaggini, Il nuovo „ordo Missae” e l’ortodossia, „Rivista Liturgica” 96,3 
(2009), s. 453–456 (artykuł stanowi przedruk z: „Rivista del Clero Italiano” 12 (1969),  
s. 688–699). Wypowiedź Vagagginiego omówił w opracowaniu pod takim samym tytułem 
(Il nuovo „ordo Missae” e l’ortodossia) S. Bianchi, w: „Notitiae” 51 (1970), s. 68–71.
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Z treści analizowanych modlitw nad darami Adwentu wyłania się kla-
rowny obraz eucharystycznej wspólnoty uczniów Chrystusa. Członkami 
takiej wspólnoty są ci, którzy w dążeniu przez ziemskie życie do wiecz-
nego zbawienia uczestniczą w świętej wymianie, jakiej Bóg swoją mocą 
dokonuje podczas liturgii eucharystycznej. Wyrazem takiego uczestnictwa 
są dary chleba i wina184, które – choć w sensie bezpośrednim stanowią 
owoc ziemi, pracy rąk ludzkich i winnego krzewu185, to jednak uznawane 
są przez chrześcijan za dary otrzymywane od Boga (por. nd. 1T). One to 
przynoszone są z domów do ołtarza (por. OWMR 73), aby się stały dara-
mi paschalnej ofiary186. W kontekście modlitwy Kościoła poddawane są 
procesowi sacrum commercium, jako że Bóg ich udziela swemu ludowi, 
aby ten mu je składał w darze (quae [...] offerenda tribuisti – 21G). Złożo-
ne przez wiernych dary zostają przez Boga łaskawie przyjęte (por. 19G), 
następnie zaś uświęcone (por. 17G; nd. 4T) i podane wiernym w Komunii 
św. jako chleb niebieski (panis caelestis – 17G). Gdy więc ten chleb w Ko-
munii przyjmujemy, znaczy to, że pociągani jesteśmy ku niebu i nasycani 
witalnością nieba, a więc wyrywani zostajemy z samych siebie i upodab-
niani do Pana187, czyli że się odnawiamy (por. 17G). Odnowienie to po-
twierdza natomiast fakt, że dzięki Eucharystii i spożywanemu w jej trakcie 
niebieskiemu posiłkowi, czynimy zadość temu warunkowi, jaki Chrystus 
stawia swoim uczniom, żeby się odmieniali i stawali jak dzieci, by dany 
im był przystęp do królestwa niebieskiego (por. Mt 18,3) i konsumowanie 
w tymże królestwie z Chrystusem wiecznego zbawienia (redemptionem 
aeternam – nd. 1T), jako nagrody, której znak wyróżniający (praemium 
– tamże) noszą już w sobie dzięki pożywaniu chleba, który z nieba zstę-
puje i nie jest taki jak ten, który jedli nasi przodkowie, a poumierali. „Kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,58). 

184 Dary te bywają przez studiowane teksty euchologii mniejszej Adwentu określane 
najczęściej jako munera (por. nd. 1 i 4T; 19, 21, 22G i 24G aMm), dona (por. 17G) lub 
oblatio (por. 23G). Niemniej w kilku z nich zawarta jest myśl wybiegająca w czasie do 
modlitwy eucharystycznej, w trakcie której składane na ofiarę dary stają się ofiarą, tj.
przemieniane są w Ofiarę, czyli w Ciało i Krew uwielbionego Pana. Por. S. Czerwik,
Eucharystia – misterium..., s. 124, 125. W związku z powyższym wzmiankowane dary są 
przez modlitwy zamykające obrzęd przygotowania chleba i wina na ofiarę definiowane
jako ofiara (dwukrotnie chodzi o pojęcie hostia – por. nd. 2 i 3T, dwukrotnie też o pojęcie 
sacrificium – por. 18 i 20G).

185 Por. Mszał rzymski dla diecezji..., s. 15*. 
186 Por. S. Czerwik, Eucharystia – misterium..., s. 125. 
187 Por. J. Ratzinger, Opera omnia, t. 11: Teologia liturgii. Sakramentalne podsta-

wy życia chrześcijańskiego, red. wyd. polskiego K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2011,  
s. 325.
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Opracowanie poniższej treści, dedykowanej problematyce eklezjolo-
gicznej w modlitwach nad darami Adwentu, można by rozpocząć od na-
stępującej parafrazy znanego powiedzenia: „powiedz mi, jak się modlisz, 
a powiem ci, kim jesteś”. Pochylenie się nad treścią wzmiankowanych 
modlitw liturgicznego okresu oczekiwania na przyjście Pana (Adwentu) 
to niewątpliwie dobry sposób na wniknięcie w samoświadomość Kościo-
ła, w jego pojmowanie swej istoty oraz natury. W tekstach euchologijnych 
bowiem Kościół wypowiada przed Bogiem siebie, przedkłada Mu sprawy 
dla niego istotne, definiuje w nich swój stan, jak też zakreśla kontury swo-
ich problemów i precyzuje okoliczności życia, w jakich odbywa się jego 
ziemska pielgrzymka wiary ku wieczności. Na modlitwie Kościół ujawnia 
przed Bogiem swe wnętrze, a tym samym konfrontuje swą realną rzeczy-
wistość z tym ideałem, jaki w odniesieniu do niego Bóg zawarł w swoim 
zbawczym zamyśle i jaki objawił w czasie przez Jezusa, który darem swe-
go Ducha ukonstytuował Kościół w widzialną wspólnotę oraz posłał go 
do świata, by w nim kontynuował dzieło czynienia uczniami Pana ludzi 
wszystkich czasów i zakątków globu ziemskiego, przez głoszenie Dobrej 
Nowiny o zbawieniu i sprawowanie celebracji liturgicznych – z Euchary-
stią na czele, stanowiących z woli Jezusa skuteczne narzędzia uświęcenia. 
Istotą tych celebracji jest urzeczywistnianie w danym miejscu i czasie mi-
sterium zbawczego Jezusa w formie określonego obrzędu, na który składa-
ją się różne symbole, postawy i gesty, oraz słowa komponujące liturgiczną 
euchologię. Każdy ze wspomnianych elementów obrzędu spełnia w litur-
gii istotną i sobie właściwą funkcję. Wspólnym zaś celem stosowania ich 
jest urzeczywistnienie przypisanego danemu obrzędowi skutku zbawcze-
go. Stąd mające zastosowanie w celebracji liturgicznej kompozycje słow-
ne, zwane tekstami euchologijnymi, przynależą do istoty sprawowanych 
przez Kościół obrzędów, manifestują jego wiarę oraz wprowadzają w jego 
teologię188. Tak dzieje się również z tworzącymi przedmiot studium niniej-
szej monografii modlitwami super oblata Adwentu, z treści których wynu-
rza się prezentowana poniżej tematyka eklezjologiczna. 

188 Por. P. De Clerck, „Lex orandi, lex credendi”. Sens originel..., s. 211; D. Pezzini, 
Oremus. Le collette delle domeniche e delle feste. Spunti per la meditazione, Bologna 
1995, s. 7; A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu..., s. 197. 
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Kościół ludem zwołanym przez Pana – Ecclesia
Ecclesiae tuae, Domine, munera placatus assume (21G). W tej prośbie 

modlitwy nad darami z 21G zawarta jest i wyrażona najbardziej skrótowa 
oraz najbardziej skondensowana treściowo definicja Kościoła. Jest on tu
nazwany Ecclesia Domini. Biorąc pod uwagę fakt, że tekst tej modlitwy się-
ga swym pochodzeniem okresu, w którym Kościołowi przewodził papież 
Leon Wielki (440–461), jako że zaczerpnięty jest ze Zbioru z Werony (Sa-
kramentarz leoniański), staje się zrozumiałym fakt, że uczniowie Chrystu-
sa od najbardziej pierwotnych czasów istnienia chrześcijaństwa uznawali 
się – i wciąż się uznają – za spadkobierców ludu, jaki Bóg ukonstytuował 
sobie w Starym Testamencie189, gdy najpierw powołał Abrahama (por. Rdz 
17,1-8), później zaś wybrał Izraela spośród wszystkich narodów i zawarł 
z nim pod górą Synaj przymierze, ustanawiając go w ten sposób swo-
im świętym ludem, wyposażonym przez Niego w Prawo (por. Wj 19)190.  
Występujące we wspomnianej modlitwie nad darami określenie ecclesia 
jest łacińską wersją greckiego słowa ekklēsia (od czasownika ekkaleō – 
wołam, zwołuję), które oznacza „zwołanie”, „zgromadzenie” ludu (por. 
Dz 19,39), mające na ogół charakter religijny (por. KKK 751). W grec-
kim przekładzie Starego Testamentu (Septuaginta) pojęcie to użyte jest – 
szczególnie w opisach dotyczących wędrówki przez pustynię – zasadniczo 
jako odpowiednik hebrajskiego qāhāl, które wskazuje na społeczność ludu 
wybranego, na zgromadzenie Izraela (por. Pwt 4,10; Joz 8,35; Neh 8,2)191, 

189 O tym, że nie tylko pierwotni chrześcijanie, ale i współcześni wciąż uznają się za 
spadkobierców tamtego ludu starotestamentalnego, świadczy fakt, iż modlitwa, w której 
zamieszczona jest owa skondensowana definicja Kościoła, przywrócona została i włączo-
na do repertuaru modlitw Adwentu w Mszale rzymskim Pawła VI, stanowiącym owoc re-
formy liturgicznej, jaką zainicjował Sobór Watykański II. W potrydenckim Mszale Piusa V  
omawianej modlitwy w Adwencie nie było. 

190 To przymierze z Bogiem było konsekwencją wybrania i nadało religijny charakter 
całemu ludowi Izraela oraz transcendentną celowość jego historii, choć jego ziemskie 
losy były na przemian pomyślne i tragiczne. Na tej podstawie zrozumiałą jest sprawą, 
dlaczego w języku biblijnym Izrael nazywany jest „społecznością Bożą” (qehal Elohim  
por. Ne 13,1, a częściej qehal Jahweh – por. Pwt 23,2-4.9). Jest to wyraz zawsze ży-
wej świadomości wybrania, którego On sam dokonał i potwierdził słowami „Będziecie 
szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, [...] będziecie mi królestwem 
kapłanów i ludem świętym” (Wj 19,5-6). Zob. Jan Paweł II, Znaczenie słowa „Kościół”,  
w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół, cz. I: Kościół w zamyśle Bożym 
według Pisma Świętego, red. W. Zega, Kraków–Ząbki 1999, s. 13.

191 Bywa, że pojęciem ekklēsia przekład grecki oddaje w niektórych przypadkach 
hebrajskie słowo ‘ēdâ – zgromadzenie. Zarówno qāhāl, jak i ‘ēdâ są niekiedy tłumaczo-
ne jako synagōgē – zgromadzenie (por. Lb 16,3; Pwt 5,22), zwłaszcza w dokumentach 
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upodobanie sobie w nim aż do rozmiarów pewnego „przywileju” (por. Rz 
3,1), którego podłoże miało charakter teologiczny, jako że Bóg zwołał go 
z własnej woli (por. Lb 13,1) dla realizacji powszechnego zbawienia, by 
przez objawienie mu się w pierwszej kolejności zacząć się objawiać stop-
niowo wszystkim narodom192. Przez wyjątkowe zbliżenie sobie narodu 
wybranego, przypieczętowane przymierzem, Bóg – z natury niedostępny 
dla ludzi – zaczął stawać się jakby dotykalny i bliski człowiekowi, przez 
dzielenie losów życia konkretnego narodu193.

Kiedy posłany na ziemię jednorodzony Syn Ojca – Jezus – zaczął  
w duchu kontynuacji rozpoczętego w Starym Testamencie dzieła groma-
dzić wokół siebie uczniów, zwołując nowy lud Boży w łączności z ludem 
starym, to na jego określenie wybrał nazwę korespondującą z biblijnym 
zgromadzeniem religijnym, używając aramejskiego qehala (lub keništa), 
którego greckim odpowiednikiem jest w Ewangelii według św. Mateusza 
rzeczownik ekklēsia (16,18)194. Kontekst, w jakim rzeczownik ten został 
wyartykułowany, utożsamia się z wydarzeniem spod Cezarei Filipowej,  
w trakcie którego najpierw Piotr wyznał wiarę w Jezusa jako Mesjasza 
(por. 16,16), następnie zaś Jezus – po złożeniu świadectwa wiary przez 

qumrańskich, w których oznacza to eschatologiczną wspólnotę wybranych (zob. hasło 
„Kościół”, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego..., s. 349). Kościół (ekklēsia) i syna-
goga (synagōgē) – to terminy prawie synonimiczne (por. Jk 2,2). Oba zaczęły być sobie 
przeciwstawiane wtedy, gdy chrześcijanie siebie zaczęli określać przy pomocy ekklēsia, 
uznając się przez to za odpowiednik zgromadzenia ludu Bożego pod Synajem (por. 1 Kor 
10,1-5; Hbr 12,18-24), nazywanego w Księdze Powtórzonego Prawa właśnie ekklēsia 
(por. 4,10; 9,10; 18,16; 31,30), a termin synagōgē rezerwując na oznaczenie zgromadzeń 
wspólnot żydowskich. Zob. P. Ternant, Kościół, w: Słownik teologii..., s. 383; A. Pacio-
rek, Ewangelia według świętego Mateusza rozdziały 14–28..., s. 127, 128.

192 Por. B. Forte, Teologia della storia. Saggio sulla rivelazione, l’inizio e il compi-
mento, Cinisello Balsamo 1991, s. 15; A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwen-
tu..., s. 198. 

193 Por. G. Matino, Le strutture pastorali della Chiesa locale, Roma 1996, s. 25;  
S. Wiedenhofer, La Chiesa. Lineamenti fondamentali di ecclesiologia, Cinisello Balsamo 
1994, s. 84, 85; A. Żądło, Kościół lokalny. Teologia..., s. 18, 19. 

194 Por. P. Ternant, Kościół, s. 384. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że 
termin ekklēsia był obecny w słownictwie czasów Jezusa, na potwierdzenie czego można 
tu wspomnieć np. o tym, że „wedle jednego z pism sekty qumrańskiej, które dotyczy woj-
ny prowadzonej przez synów ciemności, napis qahal’El, »zgromadzenie Boże«, umiesz-
czany był – pośród innych podobnych – na znakach wojskowych. Także Jezus używał 
tego terminu, gdy mówił o »swojej« społeczności mesjańskiej, nowym zgromadzeniu 
zwołanym dla zawarcia przymierza w Jego krwi, przymierza ogłoszonego w Wieczerniku 
(por. Mt 26,28)” (Jan Paweł II, Znaczenie słowa..., s. 12).



214 Teologiczne treści modlitw nad darami Adwentu

Piotra – nadał mu imię „Skała” i zapowiedział, że na nim, na „Skale”, 
zbuduje „swój Kościół” (mou ten ekklēsian – 16,18). W łacińskim prze-
kładzie ta zapowiedź Jezusa brzmi: „et super hanc petram aedificabo ec-
clesiam meam” (tamże). Łatwo w tym miejscu zauważyć, że obecny  
w zasygnalizowanej przed chwilą modlitwie nad darami Adwentu zwrot 
ecclesia tua (21G) stanowi jakby lustrzane odbicie zwrotu ecclesia mea, 
wypowiedzianego przez Jezusa pod Cezareą Filipową. Tworzy ono echo 
Jego głosu, rezonujące w pełnym wiary głosie Kościoła, który identyfiku-
je się po wszystkie czasy z chcianym przez Pana Kościołem, zwołanym 
przez Niego i naznaczonym raz na zawsze znakiem krwi krzyża, przelanej 
na wzgórzu Golgota (por. Mt 27,33), jak też zwoływanym wciąż na regu-
larne zgromadzenia liturgiczne, a przez to nieustannie konstytuowanym195.  
Deklaracja Jezusa spod Cezarei Filipowej ugruntowuje Jego uczniów  
w świadomości, że Kościół to nieustanne gromadzenie wierzących przez 
Pana, to ich otwieranie się na wspólnotę w poczuciu bycia ludem zbie-
ranym przez Niego i nigdy w tym zbieraniu na dobrą sprawę nie dokoń-
czonym, ludem nieustannie powoływanym i wzywanym do odpowiedzi. 
Uświadomienie sobie tej istotnej cechy Kościoła, wiara w to, że Kościół to  
Boża Ecclesia, odwodzi od myśli o Kościele utożsamianym z doskonałą  
i pod każdym względem uporządkowaną społecznością w znaczeniu socjo-
logiczno-prawnym. Ecclesia to nie to samo, co societas perfecta, jak przez 
pewien czas sobie wyobrażano i jak w wykładzie o Kościele uczono196,  

195 W języku chrześcijańskim pojęcie „Kościół” oznacza przede wszystkim „zgro-
madzenie liturgiczne (por. 1 Kor 11,18; 14,19.28.34-35), a także wspólnotę lokalną (por.  
1 Kor 1,2; 16,1) i całą powszechną wspólnotę wierzących (por. 1 Kor 15,9; Ga 1,13; Flp 
3,6). Te trzy znaczenia są zresztą nierozłączne. »Kościół« jest ludem, który Bóg gromadzi 
na całym świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych i urzeczywistnia się jako zgro-
madzenie liturgiczne, przede wszystkim eucharystyczne” (KKK 752).

196 Począwszy od Soboru Trydenckiego Kościół rozumiano jako społeczność do-
skonałą (societas perfecta) i tak o nim nauczano. Pojmowano go mianowicie jako spo-
łeczność „zakorzenioną w świecie, służącą za idealny wzór dla państwa i społeczności 
świeckiej. W tym duchu podkreślano społeczną stronę Kościoła (Bellarmin), którego ce-
lem jest zbawienie i najwyższe udoskonalenie ludzi, a środkami: ewangelia, sakramenty, 
liturgia, dogmaty i religijna władza. [Uczono, że] Kościół stanowi wspólnotę wyższego 
rzędu, ciało moralne, związane więzami moralno-socjalnymi [...], [że] nad swymi człon-
kami [...] Kościół sprawuje władzę analogiczną do państwowej, choć o charakterze du-
chowym” (C. Bartnik, Kościół, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, red. B. Migut i in., Lublin 
2002, kol. 998). Szersze opracowanie na ten temat, w: F. Blachnicki, Kościół jako wspól-
nota, Lublin 1992, s. 13–24.
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lecz wspólnota świętych (communio sanctorum)197. Nie chodzi o świętych 
w znaczeniu już wyniesionych na ołtarze, choć oni w pełni przynależą 
do Kościoła i nie przestali go tworzyć, ale o chrześcijan, którzy żyjąc na 
ziemi, zostali już uświęceni mocą Ducha Świętego, chociaż wciąż jeszcze 
doświadczają w sobie grzeszności i świadomi są tego, quod [est] defer-
tur (19G). W związku z tym czują potrzebę bycia wciąż „zwoływanymi” 
przez Pana, bo słabość (fragilitas – tamże), którą po grzechu pierworod-
nym są jeszcze dotknięci, sprawia, że błądzą i odchodzą od Pasterza na 
tyle daleko, iż Jego głos przestaje być dla nich słyszalny, a w związku  
z tym jego skuteczność podtrzymywania ich we wspólnocie (in ecclesia) 
zanika, jak zanika skuteczność głosu pasterza dla zabłąkanej owcy, która 
się oddaliła od stada i trzeba jej szukać (por. Mt 18,12). 

Pan zgromadzonego przez siebie ludu – Kościoła – nigdy nie opusz-
cza. Przeciwnie, gdy słabnie w członkach Kościoła zdolność słyszenia 
Jego głosu, zdolność kontaktu z Nim, posyła na prośbę sprawujących ce-
lebrację liturgiczną swą moc i nią oddziałuje na lud, by zostało uświęcone 
(ut sacretur – 19G) to, co jest w nim grzeszne (por. tamże), by wszyscy zo-
stali oczyszczeni z grzechów (por. 24G aMm), aby skuteczna stawała się 
scalająca siła przymierza, jakie z każdym z członków Kościoła zawarł Bóg 
w sakramencie chrztu, utwierdził w sakramencie bierzmowania, w Eucha-
rystii zaś nieustannie odnawia, posilając jej uczestników, by przemierzana 
przez nich droga ku współuczestnictwu z Jezusem w wieczności (por. 18G) 
utożsamiała się w ich życiu z drogą nowej wspólnoty ludzi, ustanowionej 
przez Chrystusa jako „zwołanie” tych, którzy wiarą odpowiadają na Jego 
wezwanie i tworzą lud Jemu miły (por. 18G), w którym On ma upodoba-

197 Naukę o Kościele jako wspólnocie mocno podkreślił Sobór Watykański II  
w swojej eklezjologii, wskazując, że jej kluczowym pojęciem jest „komunia” (commu-
nio), „zjednoczenie”, „wspólnota” (koinonia) z Bogiem i z ludźmi w Chrystusie oraz  
w Duchu Świętym, że Kościół jest w tej eklezjologii przedstawiany jako „komunia wia-
ry, nadziei i miłości” (KK 8). „Komunia eklezjalna stanowi odbicie komunii trynitarnej, 
która w niej jaśnieje i rozlewa się szeroko, ponieważ Kościół, będąc ludem zjednoczo-
nym jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. KK 4), nigdy się nie zamyka w sobie 
samym: tętni życiem Trójcy i na Niej buduje swój byt, pełniąc w świecie zbawczą misję 
Ojca, powierzoną sobie przez Chrystusa w Duchu Świętym, i wydając dobre owoce miło-
ści i służby” (A. Żądło, Kościół lokalny. Teologia..., s. 32). Por. B. Forte, La Chiesa della 
Trinità. Sagio sul tema della Chiesa comunione e missione, Milano 1995, s. 72; tenże, 
La Chiesa icona della Trinità. Breve ecclesiologia, Brescia 1984, s. 23–35; G. Colzani, 
CEB: parrocchia impegnata nel territorio, Palermo 1990, s. 11, 12; Y. Congar, L’Église 
comme peuple de Dieu, „Concilium” (fr.) 1,1 (1965), s. 24–27; F. Blachnicki, Kościół 
jako..., s. 34–54.
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nie (por. Łk 2,14), lud żyjący „życiem Bożym na miarę łask i wymogów 
przymierza ustanowionego przez ofiarę krzyża”198. Ofiara ta w szczególny
sposób objawia go jako Kościół – nowy lud Boży199, z woli i posłania Je-
zusa obecny w świecie (por, Mt 28,19; Mk 16,15), by spełnił się zamiar 
Boga, który na początku stworzył zespoloną we wspólnocie ludzkość, a po 
zakłóceniu jej jedności przez grzech, postanowił ją na nowo zgromadzić  
w swoim jednorodzonym Synu (por. J 11,52), ustanawiając Go głową no-
wego i powszechnego ludu. Na prośbę Kościoła zsyła też Ducha Święte-
go, który ma moc zespolenia wszystkich (por. KK 13) i w swym działaniu 
jest tak samo skuteczny, jak był w chwili Zwiastowania, dając początek 
w łonie Maryi ludzkiemu życiu Słowa Bożego (por. nd. 4T). Duch Świę-
ty może więc sprawić, że do jedności z Kościołem dojdą ci, którzy bez 
własnej winy nie znają Chrystusa i Jego Kościoła, ale szczerym sercem 
poszukują Boga i starają się pełnić Jego wolę, rozpoznawaną we własnym 
sumieniu (por. KK 16)200. Ecclesia Nowego Testamentu jest bowiem pełna 
niezmierzonego dynamizmu, podsycanego wezwaniem do prowadzenia 
wszystkiego ku nowemu zjednoczeniu w Chrystusie (por. Ef 1,10). Celem 
więc Kościoła – zgromadzenia ludu już posiadającego zadatek zbawienia, 
choć jeszcze podległego wpływom skutku grzechu pierworodnego – jest 
urzeczywistnianie w świecie Boskiej komunii (por. l J 1,30)201, w której 
każdy człowiek może doświadczyć Boskiej dobroci i mocy (por. 19G), 
Boskiego miłosierdzia (por. 21G) i łaski uświęcającej (por. 22G), jak też 
odnaleźć drogę, która prowadzi do wiecznego zbawienia (por. nd. 1T),  
i zyskać pokarm gwarantujący siły na taką drogę (por. 17G). 

Kościół ludem oczekującym w nadziei na przyjście Pana
Przeprowadzona w powyższym podpunkcie refleksja pomaga zrozu-

mieć i uświadomić sobie fakt, że celem zwołania ludu Bożego Nowego 
Testamentu – Kościoła – jest redemptio aeterna (nd. 1T): w wymiarze 
ad intra – o ile „przeznaczenie [tego ludu jest] eschatologiczne, jako że 
nowy lud jest skierowany całkowicie ku wspólnocie niebieskiej”202, jak też  

198 Jan Paweł II, Znaczenie słowa..., s. 14. 
199 Por. H.J. Sobeczko, Zgromadzeni w imię Pana. Teologia znaku zgromadzenia li-

turgicznego („Opolska Biblioteka Teologiczna” 33), Opole 1999, s. 112.
200 Por. O. Semmelroth, La Chiesa, nuovo popolo di Dio, w: La Chiesa del Vaticano II.  

Studi e commenti intorno alla costituzione „Lumen gentium”, red. G. Baraúma, Firenze 
1965, s. 450. 

201 Por. Jan Paweł II, Znaczenie słowa..., s. 14. 
202 Tamże, s. 14, 15.
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w wymiarze ad extra – o ile lud ten, zmierzając drogą Ewangelii tam, gdzie 
przebywa Pan „zasiadając po prawicy Boga” (Kol 3,1), odbywa wędrówkę 
przez pustynię tego świata203, troszcząc się i zabiegając o to, byśmy wszy-
scy – nie tylko więc aktualni członkowie Kościoła, ale wszyscy miesz-
kańcy globu ziemskiego – mogli się stawać rzeczywistymi uczestnikami 
(ut mereamur esse consortes – 18G) Jego wieczności (ipsius aeternitatis 
– tamże) i tej wieczności podporządkowywali losy świata204. Wypływająca  
z wiary świadomość Kościoła jest więc klarowna i współbrzmiąca z tym, 
co odczuwali już pierwsi chrześcijanie, że mianowicie jako uczniowie 
Chrystusa i członkowie zgromadzonego przez Niego ludu „nie mamy tutaj 
trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13,14), że „nasza 
[...] ojczyzna jest w niebie, [skąd] jako Zbawcy wyczekujemy [przyjścia] 
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Flp 3,20). Ku temu ponadziemskiemu  
i nadprzyrodzonemu szczytowi idziemy, ku tajemnicy nowej społeczności 
ludu Bożego się wspinamy205, a przewodnikiem dla nas w tej wędrów-
ce i drogą do mety prowadzącą jest sam Chrystus (por. J 14,6). W Nim 
Kościół, który gromadzi się w Adwencie na sprawowanie liturgii, rozpo-
znaje Zbawiciela (Redemptorem – 23G), a Jego Paschę (śmierć na krzyżu  
i zmartwychwstanie) utożsamia ze skutecznymi początkami (exordia – 
tamże) zbawienia. Początki te są już naszym udziałem, już bowiem Jezus 
mortalitatem nostram sua mortalitate curavit (18G). Stało się to na krzy-
żu, na którym złożył On jedyną i raz na zawsze skuteczną ofiarę (por. Hbr
10,5-10), jaką wspólnota Jego uczniów utrwala w czasie aż po paruzję przez 
sprawowanie Eucharystii206, będącej na obecnym etapie historii zbawczej 
anamnetycznym urzeczywistnieniem owego sacrificium singulare (20G), 
które już nie domaga się więcej krwawych form jego składania. Z liturgią 
więc związał Pan aż po dzień paruzji sposób na uczestniczenie w miste-
rium zbawczym (por. tamże) tych, których nadzieja jest mocna na równi  
z wiarą – [qui] speranda credunt (tamże), wiara zaś pozostaje zakotwiczona 
w nadziei, która nie zawodzi (por. Rz 5,5), ponieważ została zaszczepiona  
„w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (tamże). 
Nadzieja nie może zawieść, bo łaską i tylko przez wiarę – nie inaczej – sta-
jemy się uczestnikami zbawienia. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na 

203 Por. S. Czerwik, Eucharystia – misterium..., s. 131. 
204 Kościół faktycznie powołany jest i wezwany do tego, by wszystkim nieść słowo 

Chrystusa i dar Ducha: wszystkim narodom, aby się stawały „nowym Izraelem”. Por. Jan 
Paweł II, Znaczenie słowa..., s. 14.

205 Por. tamże, s. 15.
206 Por. S. Czerwik, Eucharystia – misterium..., s. 131.
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nie o własnych siłach (por. nd. 2T) – ono bowiem pochodzi nie od nas. Nie 
na drodze zasług możemy do niego dojść – ciągle bowiem niedomagamy  
z powodu grzesznej ułomności (por. 19G). Jedynym sposobem na zmierza-
nie ku zbawieniu jest pełne wiary ugruntowanej w nadziei otwarcie się na 
dar Boga, jako że zbawienie jest darem (por. Ef 2,8). Jego pełnią będzie 
chwała (por. 24G aMm), jaką objawi Pan wtedy, gdy przyjdzie ponownie, 
by nas zabrać do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On już jest (por. J 14,3). 
Będzie to chwała wiecznego zbawienia (redemptionis aeternae – nd. 1T), 
współdzielonego z Chrystusem w wieczności (in aeternitate – 18G). Stąd 
tak ważny jest udział chrześcijan w liturgii, w której już teraz dokonuje się 
przychodzenie Pana w sakramentalnych znakach, otwierających i przygo-
towujących – przede wszystkim chrześcijan, niemniej przez nich także cały 
świat – na definitywne spotkanie z Nim w dniu ostatecznym.

Postawą, jaką nowy lud Boży – Ecclesia – uznaje za adekwatną do 
urzeczywistniającego się teraz sakramentalnie w liturgii, a mającego na-
dejść w pełnym blasku misterium, jest oczekiwanie na objawienie się 
chwały Chrystusa w dniu paruzji (por. 24G aMm), tj. w dniu, w którym 
Jego przyjście sprawi, iż skutków złożonej przez Niego zbawczej ofiary
nie będziemy już doświadczać jakby w zwierciadle, niejasno (por. 1 Kor 
13,2), lecz zaczniemy doznawać ich w pełni – „zobaczymy [bowiem] twa-
rzą w twarz” (tamże) i weźmiemy „w posiadanie królestwo, przygotowa-
ne [nam] od założenia świata” (Mt 25,34), to znaczy otrzymamy udział 
(sumemus – por. 20G) w tym, co w trakcie ziemskiego życia pozostanie 
do końca w obszarze rzeczywistości oczekiwanych (expectata – tamże) 
w nadziei (speranda – tamże). Sensowność postawie oczekiwania nadaje 
wydarzenie pierwszego przyjścia Syna Bożego na świat, które wypełniło 
starotestamentalne zapowiedzi o przyjściu Oczekiwanego, upamiętniane 
przez Kościół w liturgicznym obchodzie Narodzenia Syna Bożego z Dzie-
wicy Maryi w Betlejem. Gwarantem wierzytelności zapowiedzi Jezusa  
o tym, że przyjdzie powtórnie – i to niebawem (por. J 14,3; Ap 22,12.20) 
– jest sam Duch Święty, który jest w stanie doprowadzić Jego dzieło do 
pełni, jak zstąpieniem na Maryję i wypełnieniem Jej łona swą mocą (por. 
nd. 4T) doprowadził do pełni zapowiedzi prorockie o przyjściu na świat 
Mesjasza (por. Rdz 3,14-15; Iz 7,13-17; 9,1-6; 11,1-9). 

Rzeczywistości objęte i nasycone klimatem oczekiwania w naturalny 
sposób podsycają pewnego rodzaju napięcie – tym większe, bardziej od-
czuwane i wzbudzające zdrowy, to znaczy nie pozwalający trwać w bezru-
chu, w bezczynności niepokój, im większa jest ranga wydarzenia, którego 
nadejścia się spodziewamy. Ponieważ ranga wydarzenia, którego nadejścia 
jako wierzący i uczestniczący w liturgii Adwentu się spodziewamy, jest 
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207 Czuwać z kolei w języku biblijnym to tyle co „nie spać” (gr. grēgoreō), a więc 
w metaforycznym rozumieniu – „być w stanie ciągłej gotowości”. Zob. M. Bednarz, 
1–2 List do Tesaloniczan. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2007,  
s. 373; hasło „Czuwać”, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego..., s. 210.

najwyższej wagi – ma bowiem ponownie, tym razem w chwale, przyjść 
Chrystus (por. 24G aMm), by nas uczynić współuczestnikami zbawienia 
wiecznego (por. 18G), pod każdym więc względem pełnego i definitywne-
go – stąd zrozumiały jest pewien niepokój, jaki przepełnia serca chrześcijan 
zgromadzonych na liturgii w Adwencie i odbija się w treści wypowiada-
nych przed Bogiem modlitw nad darami. W modlitwach tych nie ma jednak 
śladu, który by wskazywał na niepokój paraliżujący uczniów Chrystusa – 
wskazuje się tam raczej na niepokój twórczy, mobilizujący do gotowości 
na spotkanie, pobudzający do refleksji i do stawiania pytań o to, co jeszcze
teraz – w trakcie ziemskiego życia – jest do uporządkowania, do usystema-
tyzowania, by w chwili spotkania z Oczekiwanym nie wyszło na jaw coś, 
co zakłóciłoby przeżycie w komunii z Nim szczęścia. Stąd liczne prośby, 
jakie wznoszone są do Pana o całkowite – nie połowiczne – oczyszczenie 
(ut emundemur – 22G) z grzechów (a peccatis – 24G aMm) darem Bożej 
łaski (tua gratia – 22G), która ma moc takiego doskonałego oczyszczenia, 
bo jest faktycznie purificante (tamże). 

We wspomnianych prośbach nie chodzi tylko o oczyszczenie na czas 
„kalendarzowego” Adwentu, który poprzedza liturgiczny obchód uroczy-
stości Narodzenia Pańskiego, ale o takie oczyszczenie, które by na zawsze, 
tj. na całe życie – na cały więc „makroadwent” – uczyniło wierzących 
ludźmi o czystych sercach (puris mentibus – 24G aMm), by w każdym 
momencie byli gotowi (ut mereamur praestolari – tamże) na powitanie 
Syna Bożego, gdy się zjawi w chwale (por. tamże). Biblia o takim stanie 
gotowości mówi w kategoriach czuwania, dla niej być gotowym (praesto-
lor – zob. tamże), to wręcz tyle co czuwać207. Właśnie czujność połączona  
z nadzieją oraz motywowana wiarą w Chrystusa zmartwychwstałego  
i uwielbionego przysparza chrześcijanom gotowości, jak też nadaje ich 
ziemskiemu życiu wymiar eschatologiczny, chroniąc ich w ten sposób 
przed zaskoczeniem z powodu nadejścia Pana. Życie bowiem w klimacie 
adventus Filii Domini (24G aMm) – jeżeli dojrzała jest w chrześcijanach 
idea życia jako „makroadwentu” – oznacza i zakłada ustawiczną czujność 
oraz trzeźwość umysłu (serca-wnętrza), a więc jego wolność od odurza-
jącego wpływu grzechu. Zamroczenie (opanowanie) bowiem grzechowe 
– quod defertur (19G) – powoduje jakby głęboki sen (por. 1 Tes 5,4-6), 
niemal przypomina stan nietrzeźwego, to znaczy kogoś, kto „nie jest  
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w stanie reagować w prawidłowy sposób na wszystko, co go otacza, [pod-
czas gdy] świat zewnętrzny [każdego dnia] stawia przed nami różnorakie 
wyzwania”208, domagając się doskonałej kondycji duchowej, gwarantują-
cej prawidłową reakcję na trudne wyzwania i pozwalającej trwać w sta-
nie gotowości na nadejście dnia Pańskiego209. Jeżeli jednak taką kondycję 
mamy – mieć ją natomiast powinniśmy, bo przecież już jesteśmy uświę-
ceni mocą Bożą (por. 19G) i wspierani nią w naszej ziemskiej pobożności 
(por. nd. 1T), już odnawiani jesteśmy w siłach (refecti – zob. 17G) przez 
chleb niebieski (pane caelesti – tamże), to nic nie powinno nas powstrzy-
mać przed tym, by całym swym życiem biec wręcz z dobrymi czynami 
do ołtarzy (cum muneribus ad altaria veneranda concurrere – 22G), by 
je tam wraz z systematycznie uobecnianą we wspólnocie Kościoła ofiarą
Chrystusa składać w darze Ojcu na znak naszej gotowości na spotkanie  
z chwalebnym Panem, a nawet na znak tęsknoty za takim spotkaniem, któ-
re otworzy przed nami wrota współuczestnictwa z Chrystusem w wiecz-
ności (por. 18G). 

208 A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu..., s. 250. 
209 Por. M. Bednarz, 1–2 List do Tesaloniczan..., s. 374.
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Podsumowanie

Dokonana w powyższym trzecim rozdziale synteza teologiczna po-
zwala uświadomić sobie, jak bogata jest mowa liturgii, ile głębokich treści 
przekazuje ona jej uczestnikom i jak bardzo ich wewnętrznie ubogaca oraz 
umacnia w wyznawaniu i przeżywaniu prawd wiary, które Kościół w swej 
ewangelizacyjnej misji przekazuje światu, w liturgii zaś je urzeczywist-
nia, upamiętniając zbawcze misterium Boga. Cała liturgia i każdy jej de-
tal przemawia sobą. Przemawiają do wiernych znaki liturgiczne, symbole  
i gesty. Niepowtarzalną wymowę mają zajmowane przez uczestników po-
stawy. Swoisty język przypisany jest do każdego z zastosowanych w li-
turgii elementów materialnych. Reprezentowany przez wspólnotę klimat, 
panujący w niej nastrój pozwalają wiele zrozumieć. Ważny jest wystrój 
wnętrza, a także dekoracje. Wyjątkową wymowę posiada jednak w liturgii 
słowo – spisane i proklamowane: objawione słowo Biblii i uświęcone kul-
tem słowo euchologii.

Już powyższe wyliczenie elementów przemawiających do uczestników 
zgromadzenia liturgicznego pozwala się zorientować, jak bogate jest spek-
trum badawcze, jak wiele aspektów można uczynić przedmiotem zainte-
resowania w trakcie studium nad teologią liturgiczną. W przypadku naszej 
monografii zainteresowanie to skupiło się na spisanym i zamieszczonym 
w mszale słowie modlitwy – nie wszelkiej modlitwy, lecz tej, która w litur-
gii występuje pod nazwą oratio super oblata i stosowana jest przez Kościół  
w okresie Adwentu. Ten rodzaj modlitwy ma swoją wymowę i funkcję  
w liturgii, ma jednak też sobie właściwą treść, wkomponowaną w cele-
bracyjny kontekst wyznaczony przez dany rodzaj celebracji lub określony 
dzień czy okres roku liturgicznego. Ta właśnie treść studiowanych mo-
dlitw wyznaczyła obszar badawczy dla naszego studium. Został on w za-
mykanym tu rozdziale monografii pogrupowany w sektory problemowe,
wydzielone głównymi liniami tematycznymi, wyłonionymi z całej za-
wartości dwunastu modlitw, bogato i szczegółowo omówionymi w dru-
gim, analitycznym rozdziale książki. Tych linii tematycznych wyłania się  
z przeanalizowanego, w sumie nie za obszernego materiału dość sporo. 
Niektóre z nich na przykład sugerują problematykę z zakresu duchowo-
ści, inne – antropologii chrześcijańskiej. Są też wśród modlitw nad da-
rami Adwentu teksty zawierające sporo takich wątków, na bazie których 
można by opracować pogłębiony wykład na temat liturgii. Ponieważ jed-
nak wyznaczone sobie przez autora i nakreślone tytułem monografii pole
zainteresowania nakierowuje kontury badawcze na prawdy wiary obecne  
w treści studiowanych modlitw, dlatego na takiej tematyce skupiona  
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została docelowa, to znaczy w trzecim rozdziale książki zsyntetyzowa-
na problematyka teologiczna, przedstawiająca w czterech punktach wątki 
składające się na lex credendi Kościoła generowane przez jego lex orandi, 
a przez to w jakiś sposób też determinowane. Są to wątki przynależące do 
wielkich i podstawowych prawd wiary katolickiej – począwszy od praw-
dy najbardziej fundamentalnej wyznawanej przez Kościół, że mianowi-
cie Bóg jest jeden w Trzech Osobach: w Osobie Ojca, Jego Syna, Jezusa 
Chrystusa, oraz Ducha Świętego. Innym wątkiem katolickiego Credo, jak 
ze skarbca wydobytym z treści modlitw nad darami Adwentu, jest prawda 
o misterium zbawienia – chcianym, przewidzianym, zaplanowanym i zre-
alizowanym przez Boga w Osobie i wydarzeniu Jezusa Chrystusa, w któ-
rym dokonała się cudowna przemiana tego, co grzeszne, w to, co święte, 
bo w Jezusie-Człowieku z Boga zostało zaczerpnięte i ludziom udzielone. 
Następnym wątkiem rozwiniętym w postaci kolejnego punktu trzeciego 
rozdziału opracowania, stała się prawda o eschatologicznym wymiarze 
ludzkiego życia, w którym wprawdzie „już” teraz – właśnie dzięki liturgii 
– doświadcza się dóbr płynących ze zbawczego misterium, choć „jesz-
cze” nie doznaje się ich w doskonałej pełni, lecz zmierza się ku niej przez 
całe ziemskie życie, dzięki siłom płynącym z Eucharystii. Ostatni wątek 
tematyczny (czwarty punkt) zamykający trzeci rozdział monografii, rów-
noznaczny jest z zagadnieniem eklezjologii, w ramach której zapoznawani 
jesteśmy z teologią Kościoła zarysowaną w obrazie ludu zwoływanego 
przez Boga (Ecclesia) i oczekującego w nieustannej nadziei na przyjście 
Pana w dniu paruzji.

Komponowanie trzeciego rozdziału książki przeprowadzone zostało 
metodą systematyczno-teologiczną (syntezy teologicznej), której moż-
na na nasz użytek nadać miano „metody mozaikowej”. Wspomniane 
bowiem wyżej cztery punkty powstały na drodze składania w jedną sys-
tematyczną całość teologiczną odpowiednio dobieranych i zestawianych 
razem drobnych elementów i szczegółów tematycznych, jakie w drugim 
rozdziale opracowania zostały wyodrębnione i wyeksponowane na dro-
dze rozłożenia logicznie utworzonych syntagm (jak się rozdrabnia wielkie 
różnobarwne bryły kruszcu na małe cząsteczki przed przystąpieniem do 
układania mozaiki) na czynniki syntaktyczne, semantyczne i pragmatycz-
ne studiowanych tekstów euchologijnych. Dzięki tamtej pracy analitycz-
nej (wchodzenia w najdrobniejsze szczegóły językowe tekstów modlitw 
poddanych badaniom) możliwe stało się ułożenie w jedną harmonijną ca-
łość tematyczną materiału euchologijnego, bogatego w treści dogmatycz-
ne, zasilające nie tylko wiedzę teologiczną, ale i egzystencję chrześcijan 
oraz wyznawaną przez nich wiarę.



Zakończenie

Badania przeprowadzone w zamykanym w tym miejscu studium 
utwierdzają w przekonaniu, że sprawa wzajemnego przenikania się wiary 
z liturgią przynależy do tematów wciąż aktualnych w Kościele, niezależnie 
od faktu, iż prawdę o tym zaczęto podkreślać w dość odległej jego tradycji 
słowami starożytnego adagium Prospera z Akwitanii (ut legem credendi lex 
statuat supplicandi), odnoszonego przede wszystkim do liturgii: lex oran-
di – lex credendi. Adagium to, którego genezie i wymowie został poświę-
cony pierwszy rozdział książki, chce swym brzmieniem odzwierciedlać  
i odświeżać w nas pamięć o tym, że „prawo modlitwy jest prawem wia-
ry”, a więc, że modlitwa Kościoła (liturgia) i wyznawana przez niego oraz 
krzewiona wiara przenikają się nawzajem dogłębnie: Kościół modli się 
tak, jak wierzy, a jednocześnie wierzy tak, jak się modli. Modlitwa to od-
bicie, to oddźwięk jego wiary. Wiara to w dużej mierze owoc liturgii, którą 
się Bóg posługuje, by ją rodzić w naszych sercach, by ją zasilać i spra-
wiać jej dojrzewanie. Taki jest powód, jak podkreśla abp Piero Marini, dla 
którego Kościół przypadającego właśnie pięćdziesięciolecia soborowego 
uważa za ważne odkrywanie i dowartościowywanie tych elementów litur-
gii, które pomagają w ożywieniu jedności ze wszystkimi chrześcijańskimi 
wspólnotami Wschodu i Zachodu1. Choć bowiem 

komunia nie jest pełna ze wszystkimi tymi wspólnotami, to jest w pełni uza-
sadnione, żeby znalazły się one w naszej modlitwie i wstawiennictwie, aby 
szybko nastąpił dzień, w którym wszyscy uznamy się za członków jedne-
go Kościoła Chrystusa, a nasza jedność stanie się wiarygodnym znakiem  
w oczach świata2.
U podstaw takiego przekonania i praktyki Kościoła doby ekumenizmu 

leży wiara – strzeżony przez uczniów Chrystusa depozyt, którego jeden 
z artykułów wyznaje, że Kościół jest „jeden, święty, powszechny i apo-
stolski”3. Taki on jest w zamyśle Boga, takim ukonstytuował go Chrystus  

1 Por. Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo, tłum. polskie W. Dzieża, Pelplin 2007, 
s. 40.

2 Tamże. 
3 Zob. Wyznanie wiary, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986,  

s. 14*.
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i takim ugruntował w swej mocy Duch Święty. Wiara w taki Kościół  
i w to, że pełna komunia wszystkich jego członków i wspólnot może się 
urzeczywistnić, zasilana jest i podtrzymywana ufnością w skuteczność 
słów, jakie swym uczniom pozostawił Jezus, gdy ich zachęcał: „proście,  
a otrzymacie, aby radość wasza była pełna” (J 16,24), albowiem „wszyst-
ko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzyma-
cie” (Mk 11,24; por. Mt 21,21-22).

Kościół ufny obietnicom i słowom Chrystusa, w taki sposób kształtuje 
sprawowaną przez siebie liturgię, tak dobiera ryty i symbole, tak czuwa 
nad repertorium formuł modlitewnych, aby wszystko, co składa się na li-
turgię, odzwierciedlało prawdy wyznawanej przez chrześcijan i szerzo-
nej w świecie wiary4, jak też aby tę wiarę motywowało, ugruntowywało 
i stawało się zasadą (lex) wyznawania jej mężnie w codziennym życiu. 
Przykładem na to są modlitwy nad darami Adwentu, jakie uczyniliśmy 
przedmiotem przeprowadzonego w niniejszej monografii studium. Jest ich
w Mszale Pawła VI dwanaście i wszystkie są zakorzenione w Tradycji 
Kościoła. Nie ma wśród nich takiej modlitwy, która by została skompo-
nowana w czasach posoborowej reformy liturgicznej (dwie poddane zo-
stały tylko procesowi kompilacji polegającej na tym, że złożono je z kilku 
różnych fragmentów tego samego sakramentarza [por. 22 i 23G], trzecią 
natomiast złożono z dwóch fragmentów zaczerpniętych z różnych sakra-
mentarzy [por. 18G]; w przypadku modlitwy z 23G dołożono jeszcze zda-
nie, którego nie było w wersji źródłowej), choć dziesięć z nich tworzy 
korpus euchologijny nowy w stosunku do stanu przedsoborowego. Tych 
dziesięć tekstów zostało bowiem niejako wskrzeszonych, to znaczy za-
czerpnięte zostały one bezpośrednio z kodeksów liturgicznych, jako że 
nie było ich w Mszale Piusa V. Do zdobycia tej wiedzy posłużyła w dru-
gim rozdziale monografii, dedykowanym analizie modlitw nad darami
Adwentu, metoda historyczno-krytyczna. Jej głównym założeniem jest 
powrót do źródeł, które w przypadku studiowanych tekstów euchologij-
nych poświadczają, że motywem gromadzącym Kościół na sprawowanie 
liturgii była zawsze i jest wiara, modlitwy zaś zebrane w tych źródłach 
stanowią tej wiary cenną dokumentację. One po prostu zapoznają nas dziś  
z Tradycją Kościoła, który w danym miejscu i czasie żyje wiarą zrodzo-
ną w sercach ludzi pod wpływem osobistego spotkania z Jezusem, w li-
turgii zasilaną i ugruntowywaną oraz poświadczoną tekstami modlitw,  

4 Zob. J. Gautier, Modlić się: kiedy, jak i dlaczego, tłum. polskie K. Chodacki,  
P. Chołda, Kraków 2008, s. 51–76.
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jakie się zachowały w starożytnych księgach liturgicznych5. Po Soborze  
Watykańskim II powróciły więc do liturgii teksty reprezentujące klasycz-
ny styl rzymski (w jednym przypadku styl tradycji ambrozjańskiej), w du-
żej mierze ubogacające tematykę, która w wielu przypadkach przejawia 
inspirację biblijną i patrystyczną. W sytuacjach koniecznych teksty zo-
stały poddane zmianom, przeróbkom i gramatycznym czy stylistycznym 
korektom, poczynionym w zgodzie z wiedzą o językach klasycznych i na-
uką Kościoła. Wniknięcie w strukturę modlitw nad darami stało się możli-
we dzięki metodzie lingwistycznej, która ułatwia rozpoznanie elementów 
ich budowy, nazwanie ich po imieniu, wejrzenie w tematyczną zawartość  
i pragmatyczną wymowę6. Takie zatrzymanie się nad strukturą omawia-
nych modlitw Adwentu, nad ich syntaktycznym, semantycznym oraz prag-
matycznym bogactwem, nie było samo w sobie celem, lecz przysłużyć się 
miało do lepszego wniknięcia w sposób modlenia się wspólnoty wiary na 
zakończenie obrzędów przygotowania darów podczas Eucharystii sprawo-
wanej w Adwencie, w styl wyrażania jej przeżyć, uczuć i myśli, pragnień 
i potrzeb w kontekście celebracji, która dla chrześcijan stanowi culmen  
et fons całego ich życia i działania w świecie (por. KL 10). 

Wszystko, co zostało przedstawione w pierwszym i – szczególnie – dru-
gim rozdziale książki, miało w zamyśle autora na celu położenie dobrego 
fundamentu pod budowę teologii liturgicznej, która została z kolei zapre-
zentowana w rozdziale trzecim, opatrzonym tytułem Teologiczne treści 
modlitw nad darami Adwentu. W rozdziale tym chodziło o zaznajomienie  
z przesłaniem, którego istota ukryta jest w treści studiowanych modlitw 
jak w łonie, z którego trzeba je było wydobyć i teologicznie opracować 
na bazie szczegółowej analizy ich zawartości. Przesłanie, jakie faktycznie 
płynie z treści modlitw poddanych badaniom w kluczu obecności w nich 
prawd wiary, mówi szczególnie o tym, że liturgia (lex orandi) stanowi na-
turalne środowisko dla wiary (lex credendi). Jest nim mianowicie w takim 
znaczeniu, że u uczestników liturgii wiarę zakłada, stanowi jej manife-
stację, ale też ją krzepi, sprawia jej wzrost i dojrzewanie oraz powoduje, 
że celebracja liturgii we wspólnocie Kościoła staje się w ogóle możliwa, 
dzięki zaś niej zasiewane przez Boga w sercach ludzi ziarno wiary zapusz-
cza korzenie w glebie Bożego życia, dzięki czemu dokonuje się wrastanie 

5 Zob. M. Sodi, La latinitas dei libri liturgici. L’eucologia del Tempus Adventus 
nel Missale Romanum di Paolo VI: dalla filologia alla teologia eucaristica, w: Il latino  
e i cristiani. Un bilancio all’inizio del terzo millennio („Monumenta studia instrumenta 
liturgica” 17), red. E. Dal Covolo, M. Sodi, Città del Vaticano 2002, s. 382.

6 Zob. A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu w Mszale rzymskim Pawła VI.  
Studium lingwistyczno-teologiczne, Kraków 2002, s. 272.
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wiernych w Boże misterium zbawcze. W liturgii żyją i są w języku modli-
twy – w sposób syntetyczny – wyrażone podstawowe prawdy wiary (do-
gmaty), dojrzałe oraz zawarte w Tradycji Kościoła. Jedna z tych prawd,  
jaka przebija z treści studiowanych modlitw, dotyka wręcz nawet szczytu 
hierarchii dogmatów7, jako że odnosi się do prawdy o Bogu Trójjedynym: 
• Ojcu Jezusa Chrystusa i pełnym miłości przebaczającej Panu wszech-

świata, 
• Synu Bożym, który dla nas stał się Mesjaszem (Chrystusem) i jest na-

szym Panem, 
• Duchu Świętym, który w modlitwach nad darami jawi się w obrazie 

Mocy Bożej oraz źródła i zasady uświęcenia. 
Liturgia ma to do siebie, że nie utożsamia się z wykładem mającym 

na celu przedłożenie teologii Trójcy Świętej. Ona nie jest spekulatywnym 
dyskursem o misterium Boga jednego w Trzech Osobach, lecz wydarze-
niem, które zarówno Ojca, jak i Syna, jak też Ducha Świętego czyni re-
alnie obecnymi we wspólnocie wiary, dla uświęcenia człowieka i świata. 
Świadomość tego uwrażliwia uczestników liturgii na coś w gruncie rzeczy 
bardzo istotnego. Uczula ich mianowicie na prawdę o tym, że o dojrzało-
ści wiary człowieka świadczy nie sama wiedza o Bogu, nie poznawanie 
Go umysłem, lecz doświadczanie Go sercem. To doświadczenie obecności 
Boga żywego, sobą i wydarzeniem swego misterium przemawiającego do 
człowieka w sumieniu (theologia prima), kształtować ma życie każdego  
z uczestników liturgii, a więc modelować ich sposób bycia w świecie, 
czyli ich chrześcijańską duchowość, jak też budzić ma wszelką reflek-
sję i wskazywać na drogi oraz sposoby jej rozwoju (theologia secunda).  
Z tego powodu wskazuje się na liturgię jako specyficzne locus theologi-
cus, albowiem każdy, kto wierzy i pragnie zgłębić misterium Boga, nie 
może li tylko i na pierwszym miejscu dążyć do tworzenia pojęć o Bogu, 
by następnie szukać sposobów na osobowy kontakt z Nim – przez mo-
dlitwę-liturgię. Pierwsze w życiu wierzących jest doświadczenie Boga  
w modlitwie-liturgii8, bo wierzyć w Boga oznacza przede wszystkim wiel-
bić Go, a wielbić Go to tyle, co wierzyć w Niego. Taki jest powód, dla któ-
rego mówi się o tym, że teologia zaczyna się na modlitwie, że ona właśnie 
jest niejako domem teologii9. 

7 Por. B. Ferdek, Wzajemna relacja między „lex orandi – lex credendi”, „Studia 
Salvatoriana Polonica” 6 (2012), s. 54. 

8 Por. Benedykt XVI/J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice z teolo-
gii fundamentalnej, tłum. polskie W. Szymona, Poznań 2009, s. 159.

9 Por. L.P. Hemming, The Liturgy and Theology, w: The Genius of the Roman Rite. 
Historical, Theological, and Pastoral Perspectives on Catholic Liturgy, red. U.M. Lang, 
Chicago 2010, s. 238; B. Ferdek, Wzajemna relacja..., s. 55.
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Oprócz wzmiankowanej teologii Trójcy Świętej zostały na bazie treści 
modlitw na darami Adwentu opracowane jeszcze inne trzy tematy teolo-
giczne, dotykające prawd wyznawanych przez Kościół niezłomną wiarą 
i przeżywanych w liturgii Adwentu – specyficznego paradygmatu całego
życia wierzących w Chrystusa. Studiowana euchologia kazała nam zatrzy-
mać się nad podstawowym filarem wiary chrześcijańskiej, jakim jest praw-
da o zbawieniu dokonanym przez Boga w świecie dzięki posłannictwu 
Jezusa, który przyszedł „na świat po to, aby [...] świat został przez Niego 
zbawiony” (J 3,16). Dzieło wypełnione przez Niego z woli Ojca nazwane 
jest w studiowanych tekstach sacrum mysterium, On przedstawiony jest 
jako podmiot jego realizacji, czyli Redemptor, metodą zaś zastosowaną 
przez Boga i przejętą przez Kościół dla urzeczywistniania owego miste-
rium w świecie stała się święta wymiana (sacrum commercium), bo istotą 
zbawczego dzieła było i – dzięki liturgii – jest w dalszym ciągu to, że Bóg 
zdejmuje z nas hańbę grzechu (por. Łk 1,25), a w zamian przyobleka nas 
w łaskę dziecięctwa Bożego (por. 1 J 3,1). 

Dobrodziejstwo zbawienia nie dotyczy w pierwszym rzędzie życia 
ziemskiego ludzi, lecz obejmuje życie w pełnym jego wymiarze, a więc 
ogarnia również wieczność, czyli uwrażliwia na fakt, że życie ludzkie jest 
– jako takie – naznaczone z woli Boga Stwórcy i Zbawiciela wymiarem 
eschatologicznym. Jasno ten temat wybijają modlitwy nad darami Adwen-
tu, zatrzymując uwagę uczestników liturgii na kwestii eschatologiczne-
go przeznaczenia ludzi, to znaczy na powołaniu ich do życia wiecznego. 
Stąd orędzie płynące z ich treści przypomina o charakterystyce ziemskie-
go życia chrześcijan jako pełnego napięcia pomiędzy „już” („obecnie [już] 
jesteśmy dziećmi Bożymi” – 1 J 3,2) i „jeszcze nie” („jeszcze się nie ujaw-
niło, czym będziemy” – tamże) zbawienia. Orędzie to wskazuje również 
na Eucharystię, która – będąc pamiątką zbawczej ofiary i ucztą – jest dla
wierzących w Chrystusa gwarantem życia wiecznego oraz pokarmem da-
jącym siły na drogę do tego życia skutecznie prowadzącą.

Do uczestników liturgii eucharystycznej w Adwencie płynie też jasny 
przekaz studiowanych modlitw o potrzebie medytowania nad istotą Ko-
ścioła, by konsekwentnie i w pełni do niego przynależeć. W Adwencie 
właśnie staje się, a przez coroczny Adwent ma się stawać w całym życiu 
chrześcijan coraz bardziej przekonujący i nie wzbudzający wątpliwości 
fakt, że Kościół jest ludem zwołanym przez samego Pana (Ecclesia), kon-
tynuującym historię wybrania Bożego, rozpoczętą zgodnie z Jego planem 
zbawczym w Starym Testamencie i zmierzającą na obecnym etapie świę-
tej historii ku pełni, jaka się objawi w dniu paruzji Chrystusa, choć teraz 
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już napawa wierzących w Niego nadzieją na Jego chwalebne przyjście, 
które otworzy przed nimi pełnię szczęścia wiecznego. 

Autor monografii opatrzonej tytułem „Lex orandi – lex credendi”  
w modlitwach nad darami Adwentu w Mszale Pawła VI. Studium herme-
neutyczno-liturgiczne ma nadzieję, że dopełni ona w jakiejś mierze wy-
dane do tej pory drukiem w języku polskim opracowania poświęcone 
tekstom euchologijnym, przeznaczonym w Mszale Pawła VI na Adwent10, 
a przez to przyczyni się do rozwoju teologii liturgicznej, dzięki zaprezen-
towaniu bogactwa, jakie kryje w sobie treść modlitw nad darami Adwen-
tu, przebadanych pod względem ich przynależności do liturgicznej oraz 
biblijno-patrystycznej Tradycji Kościoła (przestudiowanych dzięki meto-
dzie historczno-krytycznej), pod względem ich literackiej kunsztowności  
(w tym celu posłużono się metodą lingwistyczną) oraz teologicznych tre-
ści wyeksponowanych dzięki metodzie syntetyczno-teologicznej.

Powyższa monografia nie wyczerpuje całej problematyki, jaka mogła-
by wynikać i być wydobyta z uczynionych przedmiotem studium modlitw. 
Badania przez nas przeprowadzone skupione były na prawdach wiary (lex 
credendi) wyznawanych przez lud Boży i wyrażanych wspólnotowo za 
pomocą modlitw nad darami w Adwencie (lex orandi). Kolejnym zagad-
nieniem, które z tych samych modlitw mogłyby zostać wydobyte i teolo-
gicznie opracowane, jest kwestia związku liturgii z życiem, jako że z niej 
czerpać mamy siły do takiego postępowania, które przybierałoby znamio-
na chrześcijańskiego świadectwa dawanego w kontekście historycznym 
i kulturowym świata (lex vivendi). Wtedy owa trylogia wyrażeń lex cre-
dendi – lex orandi – lex vivendi mogłaby być zilustrowana przy pomocy 
następującego schematu:

10 Warto przypomnieć, że do tej pory ukazały się następujące opracowania, w któ-
rych euchologia Adwentu jest studiowana: S. Czerwik, Prefacje o misteriach Chrystusa 
w Mszale rzymskim Pawła VI. Geneza i teologia, Warszawa 1984, ss. 385 (autor zawarł 
w tym opracowaniu rezultaty badań nad dwoma prefacjami Adwentu – por. s. 68–84);  
A. Żądło, Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu..., ss. 315; C. Calvano, A. Żądło, Ana-
lisi linguistica e retorica di testi eucologici del Missale Romanum. Applicazione del mo-
dello stratigrafico, „Rivista Liturgica” 89,4–5 (2002), s. 593–612.
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„Teofanie”, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego..., s. 622, 

2. Hasła i opracowania w innych słownikach i leksykonach

„Duch Święty w liturgii”, w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 
2006, s. 341–345. 

„Epikleza”, tamże, s. 398–402.
Federer K., Lex orandi – lex credendi, w: LThK 6 (1986), kol. 1001, 

1002.
Głowiński M., Adagium, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiń-

ski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 14. 
Gross H., Kyrios, w: LThK 6 (1986), kol. 713. 
Guillet J., Dio, w: Dizionario di teologia biblica, red. X. Léon-Dufour, 

Casale Monferrato 1971, kol. 274–286.
„Lex orandi – lex credendi”, w: Leksykon..., s. 734–737.
Łydka W., Pelagianizm, w: Słownik teologiczny, t. 2, red. A. Zuberbier, 

Katowice 1989, s. 69–71. 
 „Modlitwa nad darami”, w: Leksykon..., s. 952, 953.
„Modlitwy przewodniczącego liturgii”, tamże, s. 961.
Obrycki K., Prosper, Tiro z Akwitanii, w: Słownik pisarzy antycznych, red. 

A. Świderkówna, Warszawa 1982, s. 392, 393.
Okopień-Sławińska A., Zdanie, w: Słownik terminów..., s. 586.



240 Bibliografia

Okopień-Sławińska A., Figury retoryczne, tamże, s. 141, 142. 
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Lex orandi – lex credendi in prayers over gifts in Advent 
in the Missal of Paul VI

The hermeneutical-liturgical study
Summary

A research carried out and presented in the study entitled as above 
wishes to reassure the conviction that the issue of mutual penetration of 
faith and liturgy belongs to the ever-relevant topics in the Church, regard-
less the fact that this truth was highlighted in the already distant tradition 
of the ancient adagium by Prosper of Aquitaine (ut legem credendi lex 
statuat supplicandi), that was referred primarily to liturgy: lex orandi – lex 
credendi. This Adagium, to the origin and the meaning of which the first
chapter of this book is devoted to (The origin and the meaning of „lex 
orandi – lex credendi” adagium), wants to reflect in its wording and make
us remember that „the law of prayer is the law of the faith”, and therefore 
that the prayer of the Church (liturgy) and her confessed and proclaimed 
faith are deeply intertwined realms: The Church pray as she believes, and 
at the same time believes what she prays. Prayer is a reflection, the echo
of her faith. The faith is largely the fruit of the liturgy, which God uses to 
raise it in our hearts, to feed it and make it matured. 

The Church, trusting in the promises and words of Christ, shapes her 
liturgy, chooses her rites and symbols, watches over the repertory of prayer 
formulas, so that all the elements of the liturgy reflect the faith professed
and proclaimed in the world, motivate it, strengthen it and become the 
principle (lex) of confessing it firmly in everyday life. One example of
this is the prayers over the gifts in Advent, which are the subject of this 
monograph study. There are twelve of them in the Missal of Paul VI and 
all of them are rooted in the tradition of the Church. None of them had 
been composed in the post-conciliar period of the Liturgical Reform (only 
one had been compiled from two fragments taken from different sacra-
mentaries), although ten of them create an euchological body that is new 
in relation to the pre-conciliar one. The ten texts had been as it were resur-
rected, that is taken directly from liturgical codices, for they were not in 
the Missal of Pius V. To gain this knowledge the historical-critical method 
was applied in the second chapter of the monograph dedicated to analysis 
of the prayers over gifts of Advent (Historical-critical and linguistic anal-
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ysis of the prayers over the gifts). Its main assumption is to go back to the 
sources, which in the case of the analysed euchological texts certify that 
the reason which gathered the Church to celebrate the liturgy had always 
been and still is the faith, whereas the prayers found in the said source are  
a precious record of this faith. They simply teach us today about the tradi-
tion of the Church, which in a given place and time lives by faith born in 
people’s hearts caused by a personal encounter with Jesus, in the liturgy 
nourished and strengthened and confirmed by the texts of the prayers pre-
served in the ancient liturgical books. After the Vatican II the texts repre-
senting the Roman style returned to the liturgy (in one case it was the style 
of the Ambrosian tradition), which to a large extent enriched the topics that 
in many cases exhibit biblical and patristic inspiration. In the necessary 
cases the texts have been modified, changed in terms of their grammar and
style. The changes had been made in line with the knowledge on classi-
cal languages and the teaching of the Church. Penetration of the structure 
of the prayers over the gifts was possible thanks to a linguistic approach, 
which facilitates recognition of the elements of their structure, naming 
them, analysing their topics and a pragmatic meaning. Such the analysis 
of the structure of the studied prayers of Advent, of their syntactic, seman-
tic and pragmatic riches had not been the aim in itself, but was meant to 
facilitate a better understanding of the way of praying of the community 
of the faith at the end of the rites of preparation of gifts during an Eucha-
rist celebrated during Advent, the mode of expressing emotions, feelings 
ad thoughts, desires and needs in the context of the celebration, which for 
Christians constitutes culmen et fons of their entire life and operations in 
this world (compare: SC 10).

Everything that had been presented in the first and particularly the sec-
ond chapter of the book was designed by the author to lay down a solid 
foundation for construction of a liturgical theology, which in turn had been 
presented in the third chapter entitled Theological meaning of the prayer 
over the gifts in Advent. This part was meant to present the message, the 
core of which is hidden in the analysed prayers like in a womb, from which 
it is to be delivered and theologically presented on the basis of a detailed 
analysis of their content. The message inscribed in the content of the ana-
lysed prayers with respect to the articles of the faith is very much about the 
fact that the liturgy (lex orandi) constitutes a natural environment of the 
faith (lex credendi). It means, that the liturgy assumes the faith among its 
participants, it is its manifestation, but also its reinforcement, the reason 
of its growth and maturation, the factor thanks to which a celebration of 
the liturgy in the community of the Church is possible and thanks to which 
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the seed of the faith is planted by God in the hearts of men and becomes 
rooted in the soil of God’s life, thanks to which the faithful get reinforced 
in God’s redemptive mystery. The liturgy preserves the basic articles of 
the faith (dogmas) that are expressed in a synthetic way in the language of 
prayer, which are in turn ripped and included in the tradition of the Church. 
One of the articles of the faith that can be found in the analysed prayers 
touches upon the very peak of the hierarchy of dogmas, since it refers to 
the truth concerning the Holy Trinity: the truth about the Father of Jesus 
Christ and full of forgiving love Lord of the universe; the Son of God, who 
for us became Messiah (Christ) and is our Lord; the Holy Spirit, who in the 
prayers over gifts manifests himself in the picture of God’s Power and the 
source and the principle of sanctification.

The liturgy is not a lecture on the theology of the Holy Trinity. It is not 
a speculative discourse on the mystery of God in the Three Persons, but 
rather it is the event, that makes both the Father, the Son and the Holy Spir-
it truly present in the community of the faith, for sanctification of men and
the world. Awareness of this fact makes participants of the liturgy sensitive 
to something highly important, namely that maturity of a man of the faith 
is not measured solely by his knowledge of God, his ability to get to know 
Him in his mind, but experiencing Him in one’s heart. This experience 
of the living God, experiencing Him in one’s life and the event of God’s 
mystery that calls to a man in his conscience (theologia prima) is to shape 
every participant of the liturgy’s life, that is to shape the mode of being in 
the world, which is a Christian spirituality, and evoke all sorts of reflection
and point at possible ways of its development (theologia secunda). There-
fore the liturgy is regarded as a special locus theologicus, since everyone, 
who believes and wants to learn about the mystery of God can not stop at 
creating notions concerning God and look for the ways of a personal con-
tact with Him – through prayer-liturgy. The primal issue in life of believers 
is experience of God in prayer-liturgy, for to believe in God means first and
most of all to praise Him, and to praise means to believe in Him. This is the 
reason of the saying that theology begins in the prayer, which in a sense is 
the home of theology. 

Apart from the said theology of the Holy Trinity three other theologi-
cal aspects had been analysed on the basis of the prayers over the gifts that 
touch upon the articles proclaimed by the Church by her unbreakable faith 
and experiencing in the liturgy of Advent – a particular paradigm of the 
entire life of the faithful. The studied euchology made us pause over the 
basic pillar of the Christian faith, that is the truth concerning salvation car-
ried out by God in the world thanks to the mission of Jesus (soteriology),  
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who came „to the world […] so that whoever believes in him […] have 
eternal life” (John 3.16). The work done by Him by the will of the Father 
is called in the analysed texts sacrum mysterium. He is depicted as the sub-
ject of its implementation, that is Redemptor, whereas the method applied 
by God to implement the mystery is the holy exchange (sacrum commer-
cium), since the core of the salutary work was and thanks to the liturgy still 
is the fact, that God washes the shame of sin away from us (compare: Luke 
1.25), and in return dresses us up in the grace of God’s children (compare: 
1 John 3.1).

The benefit of salvation does not concern in the first place our earthly
life, but covers life in its full dimension, that is eternity, which makes us 
sensitive to the fact, that our life is as such marked by the will of God the 
Creator and the Saviour with the eschatological dimension. This issue is 
expressed clearly in the prayers over the gifts in Advent, focusing atten-
tion of the liturgy’s participants on the eschatological issue of their desti-
nation, that is the calling to the eternal life. Therefore the message of the 
prayers reminds us about characteristics of the earthly life of Christians 
being full of a tension between „already” („now we are children of God”  
– 1 John 3.2) and „not yet” („what we will be has not yet been made known”  
– 1 John 3.2) of Salvation. This message points also at the Eucharist, which, 
being the token of the redemptive sacrifice and the feast, is for the faithful
the guarantee of the eternal life and the food that gives strength for the road 
that leads to this life in an effective way.

Participants of the Advent liturgy receive a clear message from the ana-
lysed texts concerning the need to meditate upon the nature of the Church 
(ecclesiology) to be her firm member. It is in Advent that one realises every
year that beyond any doubt the Church is the people called upon by God 
himself (Ecclesia), who continues the story of God’s choice initiated in 
line with the salvic plan in the Old Testament and approaching its fullness 
at the current state of the holy history, which is to be revealed on the day 
of the second coming of Christ, although already now it brings the faith-
ful hope for His glorious coming that will open for us the fullness of the 
eternal life. 

The author of „Lex orandi – lex credendi” in prayers over the gifts in 
Advent in the Missal of Paul VI. The hermeneutical-liturgical study hopes, 
that to a certain extent the work will be complementary to the already pub-
lished Polish papers devoted to euchological texts assigned in the Missal 
of Paul VI to Advent and contribute to development of the liturgical theol-
ogy thanks to the presented richness included in the prayers over gifts for 
Advent analysed in terms of their belonging to the biblical-patristic Tra-
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dition of the Church (analysed thanks to the historical-critical approach), 
their literary art (the linguistic approach) and the theological message pre-
sented thanks to the theological synthesis approach, also called the seman-
tic-theological approach.

This monograph does not present exhaustively all the topics that might 
have been drawn from the prayers in question and analysed. Our research 
was focused on the articles of the faith (lex credendi) confessed by the peo-
ple of God and expressed as the community in the prayers over the gifts 
in Advent (lex orandi). Another topic that might have been extracted and 
theologically analysed is the issue of the connection between the liturgy 
and life, for it is the liturgy from which we should take strength to lead the 
life of a Christian testimony given in the historical and cultural context of 
the world (lex vivendi). 

English translation by Michał Nolywajka
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