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KS. JAN MIAZEK

BIBLIA W LITURGII

Biblia i liturgia to dwa gøoÂwne zÂroÂdøa zÇycia KosÂcioøa jako wspoÂlnoty i kazÇdego z wierzaÎcych. Biblia, sÂwieÎte ksieÎgi dane przez Boga, w przeroÂzÇny sposoÂb
moÂwiaÎ o Bogu zbawiajaÎcym czøowieka. Liturgia, utkana ze znakoÂw i symboli,
wypeøniona modlitwaÎ, uobecnia zbawienie pochodzaÎce od Boga, pozwala czøowiekowi wszystkich czasoÂw w tym zbawieniu uczestniczycÂ. Biblia gøosi zbawienie, liturgia zbawienie uobecnia. Biblia i liturgia saÎ wieÎc istotowo zwiaÎzane, nie
mogaÎ bez siebie istniecÂ w rzeczywistosÂci KosÂcioøa. Biblia zawsze jest obecna
w liturgii: tak byøo od poczaÎtku i tak jest w naszej obecnej liturgii. Chcemy tej
obecnosÂci przyjrzecÂ sieÎ, spojrzecÂ na niaÎ gøeÎbiej i ukazacÂ jej wymiary.

I. BIBLIA W LITURGII SYNAGOGALNEJ

SzukajaÎc poczaÎtkoÂw czytania Pisma SÂwieÎtego w liturgii, zwracamy uwageÎ
na sobotnie nabozÇenÂstwo synagogalne w judaizmie. Pochodzenie synagogi do
dzisÂ jest dyskutowane. Jedni saÎ zdania, zÇe synagoga powstaøa na wygnaniu po
zburzeniu pierwszej sÂwiaÎtyni, miaøa tam zastaÎpicÂ wygnanÂcom utracone miejsce
kultu. Drudzy twierdzaÎ, zÇe synagoga pojawiøa sieÎ ze wzgleÎdu na przedstawicieli dwudziestu czterech rejonoÂw Palestyny reprezentujaÎcych lud przy skøadaniu ofiar w sÂwiaÎtyni jerozolimskiej: ci, ktoÂrzy nie peønili søuzÇby w sÂwiaÎtyni,
potrzebowali miejsca modlitwy i czytania Pisma. Nie zachowaøy sieÎ do naszych
czasoÂw ruiny synagog sprzed konÂca pierwszego wieku po Chrystusie, zasÂ nieliczne sÂwiadectwa literackie maøo przynoszaÎ danych. Pomimo tego, mozÇna
powiedziecÂ, zÇe w czasach rodzaÎcego sieÎ chrzesÂcijanÂstwa w diasporze, gdzie
wedøug wszelkiego prawdopodobienÂstwa powstaøa instytucja synagogi, w Galilei i prawdopodobnie w Judei, wieÎc w poblizÇu sÂwiaÎtyni, istniaøy synagogi
i synagogalna liturgia. W Palestynie synagogi nie miaøy jeszcze charakteru
budynku sakralnego, zasÂ liturgia synagogalna polegaøa na czytaniu i wyjasÂnianiu Tory. MozÇemy przypuszczacÂ, zÇe podczas tych zgromadzenÂ takzÇe modlono
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sieÎ, ale nie ma dowodu na to, zÇe byøy to tak znane modlitwy, jak Szema Izrael,
Modlitwa Osiemnastu BøogosøawienÂstw czy tezÇ sÂpiew psalmoÂw. Nie mozÇemy
tezÇ nic pewnego powiedziecÂ o sposobie czytania Tory poza tym, zÇe czyniono to
co soboteÎ, a w niektoÂrych miejscach takzÇe we wtorki i czwartki, oÂwczesne dni
targowe. Czytano z jednego zwoju Tory, prawdopodobnie w sposoÂb ciaÎgøy, ale
okresÂlone fragmenty. Przeczytane perykopy wyjasÂniano oraz nad nimi dyskutowano.
Liturgia synagogalna w poczaÎtkach chrzesÂcijanÂstwa przechodziøa ewolucjeÎ
spowodowanaÎ zniszczeniem w 70 roku po Chrystusie sÂwiaÎtyni jerozolimskiej.
Przed zniszczeniem liturgia synagogalna istniaøa obok kultu w sÂwiaÎtyni, potem
pozostaøa juzÇ tylko synagoga, ktoÂra staøa sieÎ jedynym centrum zÇycia religijnego.
Modlitwa i studium Tory zasteÎpuje teraz dawne ofiary, sobotnia liturgia zostaje
rozbudowana, otrzymuje obrzeÎdowaÎ opraweÎ. W drugim wieku istnieje juzÇ
okresÂlony ukøad czytanÂ sobotnich. W Palestynie obowiaÎzywaø cykl trzyletni,
zasÂ w Babilonii odczytywano ToreÎ w ciaÎgu jednego roku. W pierwszym wieku,
jeszcze przed zburzeniem sÂwiaÎtyni, istniaøo drugie czytanie wyjeÎte z ProrokoÂw.
Byøy to czytania kroÂtkie, nie byøo cyklu tych czytanÂ, wybierano swobodnie
teksty harmonizujaÎce z czytaniem Tory. Od poczaÎtku trzeciego wieku czytaniom towarzyszy modlitwa Szema Izrael wraz z towarzyszaÎcymi jej bøogosøawienÂstwami. Dojdzie jeszcze do tego Modlitwa Osiemnastu BøogosøawienÂstw
i kapøanÂskie bøogosøawienÂstwo. Tak rozbudowana liturgia synagogalna nie jest
juzÇ tylko studiowaniem Pisma, ale przyjmuje takzÇe modlitewny charakter.
Wedøug rabinoÂw wspoÂlne modlitwy, zwøaszcza OsiemnasÂcie BøogosøawienÂstw,
zajmujaÎ miejsce ofiar skøadanych w sÂwiaÎtyni. Z biegiem czasu do liturgii synagogalnej wejdaÎ hymny oraz inne teksty poetyckie. RozwoÂj liturgii synagogalnej
dokonywaø sieÎ na przestrzeni døugiego czasu i przebiegaø roÂzÇnie w poszczegoÂlnych wspoÂlnotach zanim doszøo do wypracowania podstawowego schematu1.

ÂW
II. CZYTANIA BIBLIJNE W LITURGII PIERWSZYCH WIEKO

ZÇycie liturgiczne chrzesÂcijan pierwszego wieku poznajemy jedynie z ksiaÎg
Nowego Testamentu i dlatego tak trudno dacÂ jego opis. NalezÇy przypuszczacÂ,
zÇe chrzesÂcijanie pochodzenia zÇydowskiego, przyzwyczajeni do sobotniego czyPor. I. Himbaza, L'utilisation de l'EÂcriture dans le culte juif au deÂbut de l'eÁre chreÂtienne, w:
PreÂsence et roÃle de la Bible dans la liturgie, red. M. KloÈckener, B. BuÈrki, A. Join-Lambert, Fribourg
Suisse 2006, s. 19±42; G. Rouwhorst, Christliche und juÈdische Liturgie, w: Gottesdienst der Kirche.
Handbuch der Liturgiewissenschaft, red. M. KloÈckener, A. HaÈussling, R. Messner, cz. 2, t. 2,
Regnsburg 2008, s. 524±532; B. Nadolski, Synagogalna liturgia, w: Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, PoznanÂ 2006, s. 1492±1496.
1
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tania Tory i ProrokoÂw, czynili to dalej. Z listu sÂw. Pawøa do Koryntian, czyli do
gminy chrzesÂcijan pochodzenia poganÂskiego, moÂwiaÎcego o sprawowaniu Eucharystii (1 Kor 11; 12±14), nie wynika, zÇe praktykowano tutaj czytanie Tory
i ProrokoÂw. Wszystko wskazuje na to, zÇe caøa oÂwczesna tradycja i praktyka
liturgiczna opieraøa sieÎ na przekazie ustnym. Z drugiej strony nalezÇy pamieÎtacÂ,
zÇe Paweø, piszaÎc swoje listy do chrzesÂcijan pochodzenia poganÂskiego, odwoøuje
sieÎ do ksiaÎg Starego Testamentu, zakøada zatem jego znajomosÂcÂ u adresatoÂw.
NalezÇy zatem przypuszczacÂ, zÇe chyba takzÇe we wspoÂlnotach pochodzenia poganÂskiego pojawiøo sieÎ regularne czytanie Biblii i to podczas liturgii. Musiaøy
one poznacÂ przynajmniej pewne czeÎsÂci Starego Testamentu, zwøaszcza te konieczne dla zrozumienia Nowego Testamentu.
Listy sÂw. Pawøa moÂwiaÎ nam o praktyce przyjeÎtej we wspoÂlnotach chrzesÂcijanÂskich: o lekturze we wspoÂlnocie listoÂw wysøanych przez apostoøoÂw. Tak
nakazuje Paweø uczynicÂ w pierwszym lisÂcie do Tesaloniczan (5,27). Listy kraÎzÇaÎ
wsÂroÂd saÎsiednich KosÂcioøoÂw: list napisany do Kolosan ma bycÂ przekazany
KosÂcioøowi w Laodycei, ten zasÂ wysøany do Laodycei powinien bycÂ odczytany
w Kolosach (4,17). Podobnie pierwszy list sÂw. Piotra przeznaczony jest do
przekazania innym wspoÂlnotom.
Najstarszy opis sprawowania Eucharystii z pierwszej Apologii sÂw. Justyna
napisanej dla cesarza Antonina Piusa okoøo 150 roku zawiera roÂwniezÇ najstarszy opis liturgii søowa. W Dniu SøonÂca odbywa sieÎ zebranie w jednym miejscu
wszystkich razem, z miast i ze wsi: ¹Wtedy czyta sieÎ PamieÎtniki Apostolskie
albo Pisma Prorockie, poÂki czas na to pozwala. Potem, gdy lektor skonÂczy,
przeøozÇony daje zÇywym søowem upomnienie i zacheÎteÎ do nasÂladowania tych
nauk znakomitychº (1,67). Tekst moÂwi o dwoÂch czytaniach, jednym ze Starego,
a drugim z Nowego Testamentu. Dlaczego jednak w teksÂcie jest ¹alboº, a nie
¹iº? Powstaje tezÇ pytanie o kolejnosÂcÂ czytanÂ: dlaczego najpierw Justyn moÂwi
o PamieÎtnikach Apostolskich, a dopiero potem o Pismach Prorockich? PamieÎtniki Apostolskie z caøaÎ pewnosÂciaÎ oznaczajaÎ Ewangelie, ale co oznaczajaÎ Pisma
Prorockie? Wedøug innych miejsc Apologii mozÇe to bycÂ Tora, ale roÂwniezÇ
Apokalipsa, czyli Pisma Prorockie chrzesÂcijanÂskie. Nie ma tezÇ wzmianki o listach apostolskich ± czy nalezÇy øaÎczycÂ je z PamieÎtnikami Apostolskimi?
W poszukiwaniu istnienia liturgii søowa mozÇemy jeszcze odwoøacÂ sieÎ do
pism Tertuliana (II/III wiek) i Cypriana (poøowa III wieku). Informacje podane przez nich z terenu Afryki PoÂønocnej przynoszaÎ jedynie potwierdzenie
istnienia liturgii søowa, ale nie podajaÎ zÇadnych szczegoÂøoÂw. PiszaÎc o tych pierwszych wiekach, ciaÎgle musimy pamieÎtacÂ, izÇ jest to czas rodzaÎcego sieÎ chrzesÂcijanÂstwa, wybuchajaÎcych przesÂladowanÂ, braku jeszcze rozwinieÎtej organizacji
i jednosÂci liturgii w naszym rozumieniu2.
2

Por. Rouwhorst, art. cyt., s. 548±550; M. Collin, La Bible dans la liturgie chreÂtienne des
premiers sieÁcles, w: PreÂsence et roÃle..., s. 40±49, 61±67.
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III. LITURGIA SèOWA W STAROZÇYTNOSÂCI CHRZESÂCIJANÂSKIEJ
I W SÂREDNIOWIECZU

PoczaÎtek IV wieku przynosi wydarzenie, ktoÂre zmienia w zasadniczy sposoÂb zÇycie KosÂcioøa: jest nim uzyskanie przez chrzesÂcijan w 313 roku swobody
dziaøania w Cesarstwie Rzymskim. W zasadniczy sposoÂb ulega teraz zmianie
takzÇe zÇycie liturgiczne KosÂcioøa.
KosÂcioÂø mozÇe teraz wznosicÂ swoje sÂwiaÎtynie i wznosi bazyliki. PowstajaÎ
bazyliki w Rzymie i w Ziemi SÂwieÎtej, ale roÂwniezÇ bazyliki w zwykøych miastach.
W bazylikach liturgia nie mozÇe juzÇ teraz bycÂ improwizowana, zostaje uporzaÎdkowana, ujeÎta w okresÂlone schematy. Podobnie rzecz ma sieÎ z modlitwami
liturgicznymi: dotaÎd improwizowane przez celebransa, teraz zostajaÎ ustalone
i poddane kontroli. Dzieje sieÎ tak zaroÂwno z oracjami, jak i z modlitwaÎ eucharystycznaÎ. PowstajaÎ ksieÎgi zawierajaÎce modlitwy i sÂpiewy mszalne. W takim tezÇ
klimacie powstanaÎ ksieÎgi zawierajaÎce czytania mszalne.
W tym tezÇ czasie ksztaøtuje sieÎ rok liturgiczny, powstajaÎ sÂwieÎta PanÂskie,
wspomnienia sÂwieÎtych i sÂwieÎta Matki BozÇej. DojdaÎ do dwoÂch gøoÂwnych sÂwiaÎt,
Paschy i BozÇego Narodzenia, okresy przygotowawcze: Wielki Post i Adwent.
Nadal posiada znaczenie juzÇ istniejaÎcy okres wielkanocny. Powstaøe sÂwieÎta
i okresy wymagaøy stosownych czytanÂ biblijnych. JuzÇ nie mozÇna byøo czytacÂ,
jak dotaÎd, poszczegoÂlnych ksiaÎg w sposoÂb ciaÎgøy, nalezÇaøo ustalicÂ porzaÎdek
czytanÂ na poszczegoÂlne dni. Wszystko wskazuje na to, zÇe w najwazÇniejszych
KosÂcioøach uporzaÎdkowany ukøad czytanÂ istniaø juzÇ na przeøomie IV i V wieku.
WspomniecÂ jeszcze trzeba o powstaniu w tym okresie takzÇe rodzin liturgicznych. Na Wschodzie istniaøy dwa wielkie centra zÇycia kosÂcielnego: Aleksandria i Antiochia, KosÂcioøy te uksztaøtujaÎ swoje wøasne liturgie. Bizancjum,
ktoÂre z czasem uzyska dominujaÎce znaczenie, sieÎga do tradycji antiochenÂskiej.
Na Zachodzie zÇycie liturgiczne jest roÂwniezÇ zroÂzÇnicowane. Rzym w konÂcu IV
wieku przeszedø ostatecznie w liturgii z jeÎzyka greckiego na øacineÎ. PrzejsÂcie to
nie byøo prostym przetøumaczeniem uzÇywanych dotaÎd tekstoÂw liturgicznych,
ale polegaøo na uksztaøtowaniu obrzeÎdoÂw i stworzeniu modlitw odpowiadajaÎcych duchowi kultury øacinÂskiej. Tak powstaøa liturgia rzymska. KosÂcioøy Zachodu nie przejeÎøy liturgii od Rzymu, ale za przykøadem Rzymu uksztaøtowaøy
liturgieÎ w duchu swojej kultury miejscowej. Tak powstaøa liturgia mediolanÂska,
galijska (Francja), hiszpanÂska, afrykanÂska i celtycka.
W zakresie ukøadu niedzielnych czytanÂ Pisma SÂwieÎtego mozÇna rozroÂzÇnicÂ
trzy tradycje. Do pierwszej nalezÇaÎ KosÂcioÂø w Rzymie i Afryce: w liturgii saÎ
czytania tylko z Nowego Testamentu, nie ma czytanÂ ze Starego Testamentu.
Nie wiemy, czy czytanÂ tych nigdy nie byøo, czy tezÇ z biegiem czasu zanikøy.
Najstarsze rzymskie wykazy czytanÂ i lekcjonarze nie zawierajaÎ perykop ze
Starego Testamentu. Druga tradycja to Galia, Mediolan, Hiszpania oraz An-
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tiochia: w liturgii niedzielnej saÎ trzy czytania, pierwsze pochodzi ze Starego
Testamentu, przewazÇnie z ProrokoÂw. Do trzeciej tradycji nalezÇaÎ KosÂcioøy syryjskie wschodnie. W liturgii niedzielnej majaÎ przynajmniej cztery, a czasem
jeszcze wieÎcej czytanÂ: przynajmniej pierwsze dwa pochodzaÎ ze Starego Testamentu, jedno z PieÎcioksieÎgu, drugie z ProrokoÂw. Ukøad czytanÂ ukazuje wielkaÎ
roÂzÇnorodnosÂcÂ w rozkøadzie perykop, ale posiada jeden punkt wspoÂlny: punktem kulminacyjnym liturgii søowa jest zawsze proklamacja Ewangelii. RoÂzÇnorodnosÂcÂ w ukøadzie czytanÂ dotyczy przewazÇnie czasu zwykøego, w duzÇe sÂwieÎta
czytania saÎ te same. Pierwotna, jak przypuszczamy, lektura ciaÎgøa ksiaÎg, zostaøa
zastaÎpiona przez lektureÎ poÂøciaÎgøaÎ, a jeszcze bardziej przez wybieranie czytanÂ3.
Lekcjonarz, jako ksieÎga zawierajaÎca czytania mszalne, ksztaøtowaø sieÎ stopniowo. Pierwotnie czytano w liturgii poszczegoÂlne ksieÎgi po kolei, zasÂ o døugosÂci
czytanÂ decydowaø celebrans. Kiedy z biegiem czasu na sÂwieÎta i niedziele zaczeÎto wybieracÂ odpowiednie fragmenty z Biblii (perykopy), zaznaczano je nawiasem w teksÂcie lub na marginesach Pisma SÂwieÎtego. Kiedy tych zaznaczenÂ
byøo coraz wieÎcej trzeba byøo sporzaÎdzacÂ osobne wykazy perykop, ktoÂre umieszczano na poczaÎtku lub na konÂcu ksieÎgi Pisma SÂwieÎtego. Na kolejnym etapie
powstaøy osobne ksiaÎzÇeczki, tzw. capitularia. NiektoÂre z nich zawieraøy pierwsze i ostatnie søowa perykop: nazywano je capitularia lectionum. Wykaz perykop nazywano tezÇ comes (towarzysz). Przyszedø wreszcie czas, zÇe nie zadowolono sieÎ wykazami czytanÂ, lecz zaczeÎto przepisywacÂ tekst czytanÂ w caøosÂci.
Takie lekcjonarze spotykamy w poÂønocnej Italii w VII i VIII wieku4.
Ewangeliarz, zawierajaÎcy czytania z Ewangelii, powstawaø podobnie do
lekcjonarza. ZaczeÎøo sieÎ od zaznaczania perykop w PisÂmie SÂwieÎtym, potem
przyszedø czas wykazu perykop Ewangelii (capitulare Evangeliorum), a w konÂcu
w VIII wieku, prawdopodobnie w sÂrodkowej Italii, zredagowano ksieÎgeÎ zawierajaÎcaÎ tekst perykop ewangelicznych5.
Pierwotnie wszystkie czytania mszalne, øaÎcznie z EwangeliaÎ, wykonywaø
lektor. Jest to najstarsza i najwazÇniejsza posøuga w historii liturgii, dopuszczano
do niej roÂwniezÇ møodych chøopcoÂw, ponizÇej pieÎtnastego roku zÇycia. SÂwiadectwa
z III wieku, zwøaszcza z Afryki i Italii, wskazujaÎ, zÇe w danym kosÂciele byøo kilku
lektoroÂw, tworzyli oni zespoÂø i mieli wøasnego przeøozÇonego. Biskup podczas
wprowadzania lektora w urzaÎd wreÎczaø mu ksieÎgeÎ, a wypowiadana przy tym
formuøa nie rozroÂzÇniaøa pomieÎdzy czytaniem lekcji i Ewangelii. Prawdopodob3

Por. Collin, art. cyt., s. 49±66; H.B. Meyer, Eucharistie. Geschichte, Theologie, Pastoral.
(Gottesdienst der Kirche, cz. 4), Regensburg 1989, s. 153±164; M. Righetti, La Messa, Milano
1966, s. 235±244; B. Nadolski, Czytania biblijne w liturgii, w: Leksykon liturgii, s. 290±291.
4
Por. Meyer, dz. cyt., s. 193; Righetti, dz. cyt., s. 244±248; J.W. Boguniowski, RozwoÂj historyczny ksiaÎg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce, KrakoÂw 2001, s. 89±
102; B. Nadolski, Lekcjonarz, w: Leksykon liturgii, s. 726±728.
5
Por. Righetti, dz. cyt., s. 248±254; Boguniowski, dz. cyt., s. 102±115; B. Nadolski, Ewangeliarz, w: Leksykon liturgii, s. 452±461.
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nie na Wschodzie pojawiøa sieÎ praktyka, zÇe to diakon ma czytacÂ EwangelieÎ, co
stopniowo przyjmowaøo sieÎ w poszczegoÂlnych KosÂcioøach. ChcaÎc ukazacÂ znaczenie czytania Ewangelii, powierzono to najgodniejszej osobie po celebransie.
Wiemy, zÇe na Wschodzie, w Jerozolimie i w Konstantynopolu, sam biskup
odczytywaø EwangelieÎ. W Afryce panowaøa nadal swoboda: czytania powierzano lektorowi, czasem diakonowi lub samemu biskupowi. W Rzymie do czasu
Grzegorza Wielkiego roÂwniezÇ nie byøo dokøadnych przepisoÂw. PapiezÇ ten zdecydowaø, izÇ czytanie Ewangelii nalezÇy wyøaÎcznie do diakona, zasÂ do subdiakonoÂw i lektoroÂw wykonanie wszystkich innych czytanÂ. Praktyka taka przyjeÎøa sieÎ
w caøym KosÂciele6.
Czytania wykonywano z podwyzÇszonego miejsca znajdujaÎcego sieÎ w prezbiterium, ale ustawionego jak najblizÇej wspoÂlnoty, przy balustradzie oøtarzowej. Na podest prowadziø jeden lub dwa symetryczne stopnie, jeden do wchodzenia, drugi do schodzenia. Znajdowaø sieÎ tezÇ na nim pulpit søuzÇaÎcy do oparcia
ksieÎgi. Czytano z podwyzÇszenia nie tylko ze wzgleÎdoÂw akustycznych: wierni
mieli widziecÂ ksieÎgeÎ i czytajaÎcego, ksieÎga i miejsce miaøy podkresÂlacÂ znaczenie
czytanego søowa. WøasÂnie to podwyzÇszone miejsce pod koniec IV wieku w Grecji zaczeÎto nazywacÂ ambonaÎ. W Rzymie ambona miaøa zwykle dwa podesty:
z nizÇszego czytano lekcje, wyzÇszy byø przeznaczony dla diakona czytajaÎcego
EwangelieÎ. W sÂredniowieczu (XI wiek) w niektoÂrych kosÂcioøach byøy dwie
ambony: ta po lewej stronie przeznaczona byøa do czytania epistoøy, ta po
prawej ± Ewangelii. JesÂli nie byøo ambony, czytano stojaÎc na posadzce, twarzaÎ
do oøtarza7.
Czytanie epistoøy nie posiadaøo obrzeÎdowej oprawy, nie poprzedzaøo go
zÇadne pozdrowienie, ale prawdopodobnie proste wezwanie do zachowania
ciszy. Czytanie Ewangelii we wszystkich liturgiach otrzymaøo bogataÎ opraweÎ
obrzeÎdowaÎ. KsieÎgeÎ Ewangelii wnoszono w procesji i køadziono na oøtarzu.
Diakon przygotowywaø sieÎ do jej czytania, nioÂsø Ewangeliarz w procesji od
oøtarza do ambony. W procesji niesiony byø trybularz, szli dwaj akolici z zapalonymi sÂwiecami: kadzidøo i sÂwiatøo saÎ dwoma starozÇytnymi znakami czci dla
Ewangelii od V wieku. Wiele liturgii zna wezwanie do søuchania w ciszy. LektureÎ poprzedza dialog z wiernymi, znak krzyzÇa na czole, ustach i sercu. Po
przeczytaniu Ewangeliarz zanoszono do celebransa, ktoÂry caøowaø ksieÎgeÎ.
W poszczegoÂlnych liturgiach powracajaÎ te same znaki i symbole, ale wedøug
roÂzÇnego porzaÎdku. Ewangelii wszyscy søuchali, stojaÎc: jest to bardzo stara tradycja KosÂcioøa. Diakon wzywaø do stania, tak jak czyni do dzisÂ w liturgii bizantyjskiej8.

6
7
8

Por. Righetti, dz. cyt., s. 260±264; B. Nadolski, Lektor, w: Leksykon liturgii, s. 728±731.
Por. B. Nadolski, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, KrakoÂw 2008, s. 10±28.
Por. Righetti, dz. cyt., s. 264±268; B. Nadolski, Ewangeliarz, PoznanÂ 2000, s. 15±24.
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W okresie sÂredniowiecza zaszøy w liturgii zmiany, ktoÂre w znaczaÎcy sposoÂb
dotkneÎøy mszalnej liturgii søowa. Podziaø KosÂcioøa na kler i lud znalazø swoje
odbicie w liturgii. Liturgia przestaje bycÂ dzieøem wspoÂlnoty, staje sieÎ sprawaÎ
kleru, lud jest obecny na odprawianej liturgii, nie uczestniczy w niej jak kiedysÂ.
Przyczynia sieÎ do tego w duzÇym stopniu øacina, niezrozumiaøa dla wiernych.
Przyjmuje sieÎ wtedy praktyka codziennego odprawiania Mszy przez kazÇdego
kapøana. Powstaje tezÇ woÂwczas mszaø, jedna ksieÎga søuzÇaÎca do odprawiania
Mszy sÂw., w ktoÂrej znajdujaÎ sieÎ teksty dotaÎd zawarte w roÂzÇnych ksieÎgach.
Czytania Pisma, epistoøa i Ewangelia znajdujaÎ sieÎ odtaÎd w mszale. Nadal istnieje lekcjonarz i ewangeliarz, ale saÎ one uzÇywane w Mszach uroczystych,
odprawianych w katedrach, kolegiatach i znaczaÎcych kosÂcioøach zakonnych.
Søowo BozÇe odczytywane przez celebransa po cichu we Mszach czytanych
czy tezÇ sÂpiewane we Mszy sÂpiewanej w jeÎzyku øacinÂskim nie dociera do wiernych. Kapøan zwroÂcony teraz plecami do wiernych czyta epistoøeÎ po prawej
stronie oøtarza, zasÂ EwangelieÎ po lewej, nie odwraca sieÎ tezÇ do wiernych. Kiedy
skonÂczy czytanie epistoøy daje znak lewaÎ reÎkaÎ ministrantowi, ktoÂry odpowie
¹Deo gratiasº. Kiedy skonÂczy czytanie Ewangelii caøuje mszaø, zasÂ ministrant
lub choÂr odpowie ¹Gloria tibi, Domineº. Podobnie wyglaÎdaø sÂpiew perykop we
Mszy sÂpiewanej: subdiakon nie szedø na amboneÎ, ale sÂpiewaø epistoøeÎ stojaÎc za
celebransem, zwroÂcony do oøtarza. Podobnie diakon sÂpiewaø EwangelieÎ w prezbiterium zwroÂcony na poÂønoc, ktoÂra symbolizowaøa ciemnosÂci, poganÂstwo i panowanie diabøa. Ewangelia gøoszona niosøa Chrystusowe sÂwiatøo.
Zdawano sobie spraweÎ, izÇ søowo BozÇe czytane podczas Mszy odprawianej
po øacinie trzeba kierowacÂ do wiernych w ich jeÎzyku. Powstawaøy zatem pierwsze przekøady perykop, ktoÂre nie dotrwaøy do naszych czasoÂw. Wraz z rozwojem
jeÎzykoÂw narodowych tøumaczenia te doskonalono, wielkaÎ pomocaÎ byøo powstanie tøumaczenÂ caøej Biblii na jeÎzyki narodowe. Wydawane ksiaÎzÇki zawierajaÎce czytania mszalne nosiøy roÂzÇne nazwy; nie nazywano ich lekcjonarzami.
Teksty biblijne w jeÎzyku narodowym czytano wiernym w niedziele i sÂwieÎta,
zwykle przed kazaniem zwiaÎzanym z MszaÎ sÂwieÎtaÎ. Praktyka taka przetrwaøa do
reformy liturgii podjeÎtej przez SoboÂr WatykanÂski II.

IV. SOBOROWE ZMIANY

SoboÂr WatykanÂski II wiele uwagi posÂwieÎciø liturgii. W Konstytucji o liturgii
znalazøy sieÎ wypowiedzi dotyczaÎce liturgii søowa, zaroÂwno jej teologicznego
rozumienia, jak i koniecznych w niej zmian. Konstytucja stwierdza, zÇe Chrystus
jest obecny w liturgii w swoim søowie, bo gdy w KosÂciele czyta sieÎ Pismo SÂwieÎte,
On sam przemawia. W liturgii BoÂg przemawia do swego ludu, Chrystus w dal-

108

KS. JAN MIAZEK

szym ciaÎgu gøosi EwangelieÎ (KL 7; 33). SoboÂr podaø tezÇ wskazania dla przyszøej
reformy. W sprawowaniu liturgii nalezÇy wprowadzicÂ døuzÇsze, bardziej urozmaicone i lepiej dobrane czytania Pisma SÂwieÎtego (KL 35). Dokøadniejsze wskazanie odnosi sieÎ do obrzeÎdoÂw Mszy sÂwieÎtej. Aby obficiej zastawicÂ wiernym stoÂø
søowa BozÇego, nalezÇy szerzej otworzycÂ skarbiec biblijny, tak by w okresÂlonej
liczbie lat odczytacÂ wazÇniejsze czeÎsÂci Pisma SÂwieÎtego (KL 51). SoboÂr wskazaø,
zÇe nalezÇy wprowadzicÂ cykl wieloletni czytanÂ, ale nie okresÂliø go dokøadniej;
liturgia søowa miaøa zostacÂ rozbudowana.
Druga decyzja Soboru miaøa roÂwniezÇ duzÇe znaczenie: w obrzaÎdkach øacinÂskich zachowano jeÎzyk øacinÂski, ale dopuszczono uzÇywanie jeÎzyka ojczystego.
We Mszy sÂwieÎtej i przy sprawowaniu sakramentoÂw uzÇywanie jeÎzyka narodowego nierzadko mozÇe bycÂ pozÇyteczne dla wiernych, dlatego mozÇna mu przyznacÂ wieÎcej miejsca, zwøaszcza w czytaniach. DecyzjeÎ o tym ma podjaÎcÂ kompetentna wøadza; musi ona bycÂ zatwierdzona przez StoliceÎ ApostolskaÎ (KL 36).
Liturgia søowa w jeÎzyku zrozumiaøym dla wiernych to wielkie wydarzenie
w zÇyciu duchowym KosÂcioøa. Wedøug Soboru liturgia miaøa bycÂ dwujeÎzyczna,
jej zasadnicze czeÎsÂci miaøy nadal bycÂ odprawiane w jeÎzyku øacinÂskim. PrzyszøosÂcÂ
pokazaøa, zÇe staøo sieÎ inaczej, caøa liturgia celebrowana jest w jeÎzykach ojczystych. Odnowione po Soborze ksieÎgi liturgiczne zawierajaÎ rozbudowanaÎ i bardzo
ubogaconaÎ liturgieÎ søowa, ktoÂrej teraz chcemy sieÎ przyjrzecÂ9.

V. LEKCJONARZ MSZALNY

PrzysteÎpujaÎc do prezentacji lekcjonarza mszalnego, trzeba pamieÎtacÂ, izÇ jego
podstawaÎ jest rok liturgiczny, czyli przezÇywanie przez KosÂcioÂø w ciaÎgu roku
caøego misterium Chrystusa. W dotychczasowym lekcjonarzu wszystkich KosÂcioøoÂw istniaø roczny cykl czytanÂ. SoboÂr poleciø zwieÎkszycÂ liczbeÎ tych lat, ale nie
okresÂliø ich liczby. WprowadzajaÎc reformeÎ czytanÂ, wybrano cykl trzyletni ±
teksty powtarzajaÎ sieÎ dopiero po upøywie trzech lat. PoszczegoÂlne lata oznaczone saÎ literami A, B, C.
W niedziele i uroczystosÂci Msza ma trzy czytania. Pierwsze ze Starego
Testamentu, drugie z Apostoøa (z listoÂw albo z Apokalipsy), trzecie z Ewangelii. Taki ukøad czytanÂ ukazuje jednosÂcÂ obu TestamentoÂw i historii zbawienia.
Liturgia rzymska, w ktoÂrej byøy dotaÎd tylko dwa czytania, nawiaÎzaøa do tradycji
dawnych liturgii zachodnich. Przy doborze czytanÂ na niedziele i uroczystosÂci
kierowano sieÎ zasadaÎ ¹harmonizacjiº lub ¹czytania poÂøciaÎgøegoº. ZasadeÎ ¹har9

Por. P. PreÂtot, Vatican II ± nouvelle appreÂciation de la Parole de Dieu, w: PreÂsence et roÃle...,
s. 205±225.
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monizacjiº stosowano w okresie Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkanocy.
Wiele razy harmonizacja czytanÂ wynika z samego Pisma SÂwieÎtego: jest tak
wtedy, gdy teksty Nowego Testamentu majaÎ mniej lub wieÎcej wyrazÂne odniesienie do Starego Testamentu. Teksty Starego Testamentu saÎ dobrane przede
wszystkim z racji ich zwiaÎzku z tekstami Nowego Testamentu, zwøaszcza
z EwangeliaÎ dnia. Ma to miejsce najczeÎsÂciej w sÂwieÎta.
W niedziele okresu zwykøego czytania z listoÂw apostolskich i z Ewangelii saÎ
uøozÇone w porzaÎdku poÂøciaÎgøym, zasÂ czytania ze Starego Testamentu saÎ zharmonizowane z EwangeliaÎ. KazÇdego roku czytana jest jedna Ewangelia synoptyczna: Mateusza w roku A, Marka w roku B, èukasza w roku C. Ewangelia
Jana jest czytana gøoÂwnie w Wielkim PosÂcie i w okresie wielkanocnym.
W dni powszednie Msza ma dwa czytania: pierwsze ze Starego Testamentu
lub Apostoøa, drugie z Ewangelii. Dni powszednie Adwentu, okresu BozÇego
Narodzenia, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego majaÎ roczny cykl czytanÂ,
kazÇdego roku saÎ takie same. Czytania zostaøy wybrane stosownie do charakteru
kazÇdego z tych okresoÂw. Dni powszednie okresu zwykøego majaÎ rozbudowane
czytania. Czytanie pierwsze ma cykl dwuletni: czytania roku pierwszego stosuje
sieÎ w latach nieparzystych, drugiego w latach parzystych. Czytany jest na przemian Stary i Nowy Testament. Czytania Ewangelii powtarzajaÎ sieÎ co roku
w kolejnosÂci: Ewangelia Marka, Mateusza i èukasza. W obecnym lekcjonarzu
kazÇdy dzienÂ powszedni posiada wøasne czytania: jest to zupeøna nowosÂcÂ w dotychczasowej tradycji liturgicznej. Wspomnienia sÂwieÎtych majaÎ wøasne czytania
lub wspoÂlne. Zawsze jednak we wspomnienie sÂwieÎtego mozÇna bracÂ czytania
z dnia powszedniego.
Rozbudowane czytania sprawiøy, zÇe ksieÎga czytanÂ jest bardzo obszerna,
w jeÎzyku polskim liczy siedem tomoÂw. Wydany zostaø roÂwniezÇ Ewangeliarz,
ksieÎga zawierajaÎca Ewangelie: ksieÎga wieÎksza, ozdobna, staje sieÎ znakiem
obecnosÂci Chrystusa posÂroÂd zgromadzonych.
Dwa pierwsze czytania wykonuje lektor: KosÂcioÂø zna specjalnaÎ posøugeÎ
lektora. Gdy nie ma takiego ustanowionego lektora, czytania mogaÎ wykonacÂ
upowazÇnione osoby sÂwieckie, odpowiednio do tego przygotowane, zaroÂwno
meÎzÇczyzÂni, jak i kobiety. EwangelieÎ, jak dotaÎd, czyta jedynie diakon.
Miejscem wykonywania czytanÂ jest ambona. Powinna to bycÂ ambona staøa,
odpowiednio wkomponowana we wneÎtrze kosÂcioøa, tak umieszczona, by czytajaÎcy i moÂwiaÎcy byli dobrze widziani i søyszani przez wiernych. Znajduje sieÎ
obecnie w poblizÇu oøtarza, przez co zostaje ukazany zwiaÎzek liturgii søowa
z liturgiaÎ eucharystycznaÎ, wierni widzaÎ wyrazÂnie stoÂø søowa i stoÂø Chrystusowego Ciaøa.
Czytania posiadajaÎ wøasnaÎ opraweÎ obrzeÎdowaÎ. Lektor konÂczy czytanie søowami: ¹Oto søowo BozÇeº, zasÂ wierni odpowiadajaÎ: ¹Bogu niech beÎdaÎ dzieÎkiº.
ObrzeÎdy czytania Ewangelii saÎ bardziej rozbudowane: zaczyna je dialog wsteÎpny, znaki krzyzÇa na czole, ustach i piersi, zasÂ konÂczy ucaøowanie ksieÎgi.
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W mszach uroczystych obrzeÎdy saÎ ubogacone jeszcze bardziej: procesja z Ewangeliarzem do ambony, w ktoÂrej niesione saÎ sÂwiece, diakon okadza ksieÎgeÎ,
biskup mozÇe udzielicÂ bøogosøawienÂstwa Ewangeliarzem. Wymienione obrzeÎdy
majaÎ przypominacÂ, zÇe to BoÂg teraz przemawia do swego ludu, Chrystus gøosi
EwangelieÎ10.

VI. LITURGIA GODZIN I SAKRAMENTY

KosÂcioÂø czyta søowo BozÇe nie tylko podczas Mszy, ale roÂwniezÇ w Liturgii
godzin. DøuzÇsze czytanie biblijne znajduje sieÎ w godzinie czytanÂ, poøaÎczone
z drugim czytaniem patrystycznym lub hagiograficznym. Ukøad tych czytanÂ
oparty jest na takich zasadach, jak czytania mszalne. Czytania w sÂwieÎta odpowiadajaÎ obchodzonej tajemnicy. Podczas gøoÂwnych okresoÂw liturgicznych czyta
sieÎ okresÂlone ksieÎgi zgodnie z tradycjaÎ: w Adwencie teksty z Izajasza, w Wielkim PosÂcie z KsieÎgi WyjsÂcia oraz z Listu do HebrajczykoÂw, w okresie wielkanocnym ApokalipseÎ i Listy sÂw. Jana. W okresie zwykøym czytany jest i Stary,
i Nowy Testament. Ze Starego Testamentu czyta sieÎ ksieÎgi historyczne i prorockie, z Nowego ± Listy Apostolskie. MozÇna powiedziecÂ, zÇe w ciaÎgu roku
czytana jest przeszøo poøowa tekstu Starego i Nowego Testamentu. Ukøad czytanÂ w Liturgii godzin zostaø uzgodniony z ukøadem czytanÂ mszalnych, wieÎc
czytania te wzajemnie sieÎ uzupeøniajaÎ.
OproÂcz czytania døuzÇszego w godzinie czytanÂ w pozostaøych godzinach brewiarzowych znajduje sieÎ czytanie kroÂtkie. Jest dobrane odpowiednio do dnia,
okresu liturgicznego lub sÂwieÎta; podkresÂla jakiesÂ zdanie, mysÂl, søowa, na ktoÂre
trudno zwroÂcicÂ uwageÎ w czytaniu ciaÎgøym. Wierni powinni sobie cenicÂ i powazÇacÂ te czytania, bo nie pochodzaÎ one z wyboru osobistego ani z subiektywnych
upodobanÂ, lecz podaje je KosÂcioÂø i saÎ sÂcisÂle powiaÎzane z misterium Chrystusa.
Lektura tych czytanÂ to szkoøa duchowosÂci liturgicznej tak bardzo przewyzÇszajaÎca wszystkie inne.
Sakramenty to sÂwieÎte obrzeÎdy, w ktoÂrych jest obecny i dziaøa sam Chrystus, daje ludziom swoje zbawienie. SaÎ wypeønione modlitwami KosÂcioøa i zawierajaÎ søowa samego Chrystusa sprawiajaÎce to, co oznaczajaÎ. Jak caøa liturgia
sprawowane byøy w jeÎzyku øacinÂskim, ale pewne jej fragmenty byøy takzÇe
w jeÎzykach narodowych. W tak uksztaøtowanej liturgii nie byøo jednak lektury
10

Por. Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do Lekcjonarza mszalnego z 1981 roku, nr 58±
110; OgoÂlne wprowadzenie do Mszaøu rzymskiego, PoznanÂ 2006, s. 55±64, 128±138, 175±176, 309;
P. De Clerk, L'Ordo lectionum missae de l'EÂglise romaine, w: PreÂsence et roÃle..., s. 239±251;
J. Janicki, ObrzeÎdy liturgii Mszy sÂwieÎtej, w: Msza sÂwieÎta, red. W. SÂwierzawski, KrakoÂw 1993, s.
229±236; B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, PoznanÂ 1992, s. 135±147.
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Pisma SÂwieÎtego. Soborowe polecenie wprowadzenia lektury Pisma do liturgii
dotyczyøo takzÇe sakramentoÂw. Nowe, posoborowe ksieÎgi bardzo roÂzÇniaÎ sieÎ
w tym wzgleÎdzie od dawnych. Obecnie pierwsza czeÎsÂcÂ liturgii wszystkich sakramentoÂw to lektura søowa BozÇego. Testy biblijne zawiera takzÇe sakrament
pokuty: saÎ one przewidziane dla formy II i III, ale roÂwniezÇ w indywidualnym
sprawowaniu sakramentu pokuty przewidziana jest mozÇliwosÂcÂ czytania Pisma
SÂwieÎtego. Odnowiona liturgia sakramentoÂw øaÎczy søowo i obrzeÎd, ukazuje, jak
czytane søowo BozÇe prowadzi do zrozumienia obrzeÎdu, jak w sakramencie
urzeczywistnia sieÎ to, o czym moÂwi søowo BozÇe. Ma to roÂwniezÇ wymiar ekumeniczny, zwøaszcza wobec protestantoÂw, tak wrazÇliwych na obecnosÂcÂ søowa
BozÇego11.

VII. PSALMY W LITURGII

WsÂroÂd wielu ksiaÎg Biblii szczegoÂlne miejsce zajmuje KsieÎga PsalmoÂw powstaøa w czasach Starego Przymierza i zawierajaÎca poetyckie piesÂni modlitewne. Psalmy uøozÇone pod natchnieniem Ducha SÂwieÎtego pochodzaÎ od Boga, nie
saÎ tylko dzieøem pobozÇnego i gøeÎbokiego duchowo czøowieka. W psalmach BoÂg
uczy ludzi, jak majaÎ sieÎ modlicÂ: uczy tresÂci modlitwy, a takzÇe jej formy.
ChrzesÂcijanie przejeÎli psalmy i uczynili je swojaÎ modlitwaÎ. Staøo sieÎ tak
dlatego, zÇe odkryli chrystologiczny charakter psalmoÂw, dostrzegli ich mesjanÂski
sens. Ojcowie KosÂcioøa ukazywali i tøumaczyli chrystologiczne znaczenie psalmoÂw, widzieli w nich proroctwo o Chrystusie i KosÂciele, szukali w psalmach
gøosu Chrystusa woøajaÎcego do Ojca lub Ojca przemawiajaÎcego do nas. SÂw.
Augustyn moÂwiø, zÇe w psalmach ukryty jest gøos Chrystusa i KosÂcioøa. Wszystko to sprawiøo, zÇe psalmy wprowadzono do liturgii.
W liturgii mszalnej psalm wykonywany jest po pierwszym czytaniu jako
odpowiedzÂ na søowo BozÇe. W dawnej liturgii byø to graduaø, sÂpiew psalmu
wykonywany na stopniu ambony, z biegiem czasu rozbudowany muzycznie.
W obecnej liturgii jest to psalm responsoryjny, ktoÂry jest integralnaÎ czeÎsÂciaÎ
liturgii søowa. Posiada wielkie znaczenie, gdyzÇ sprzyja medytacji nad søowem
BozÇym i powinien odpowiadacÂ czytaniu. Wypada, aby byø sÂpiewany, a przynajmniej lud powinien sÂpiewacÂ refren. Kantor wykonuje psalm, stojaÎc na ambonie lub w innym miejscu, caøe zgromadzenie siedzi i søucha, sÂpiewajaÎc refren.
Psalm mozÇe bycÂ roÂwniezÇ wykonany w sposoÂb ciaÎgøy, mozÇe go wykonywacÂ
11

Por. OgoÂlne wprowadzenie do Liturgii godzin, PoznanÂ 1992, nr 140±158; H.J. Sobeczko,
Czytania biblijne, patrystyczne i hagiograficzne, w: Mirabile laudis canticum, red. H.J. Sobeczko,
Opole 2008, s. 334±339.
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meÎzÇczyzna lub kobieta. Jest to proklamacja søowa BozÇego, co czyni jedna
osoba: nie nalezÇy tego sÂpiewu powierzacÂ scholi ani choÂrowi. Psalmu responsoryjnego nie mozÇna zasteÎpowacÂ innym sÂpiewem.
W Liturgii godzin odmawiany jest caøy psaøterz. W dawnym brewiarzu
caøy psaøterz odmawiany byø w ciaÎgu tygodnia odpowiednio rozøozÇony na
poszczegoÂlne godziny. SoboÂr postanowiø odnoweÎ brewiarza, aby we wspoÂøczesnych warunkach kapøani oraz inni czøonkowie KosÂcioøa mogli lepiej i doskonalej go odmawiacÂ. Ustalono, zÇe psalmy nalezÇy rozøozÇycÂ nie na jeden
tydzienÂ, lecz na døuzÇszy okres: psalmy ostatecznie rozøozÇono na cztery tygodnie. W ukøadzie psalmoÂw uwzgleÎdniono tradycjeÎ, poreÎ dnia przy jutrzni i nieszporach, na niedzieleÎ wybrano psalmy najlepiej wyrazÇajaÎce misterium paschalne, w piaÎtki dobrano psalmy pokutne lub odnoszaÎce sieÎ do MeÎki PanÂskiej. W uroczystosÂci i sÂwieÎta psalmy zostaøy dobrane tak, aby nawiaÎzywaøy
tresÂciaÎ do przezÇywanej tajemnicy. Psalmy zbyt døugie podzielono na czeÎsÂci lub
rozøozÇono na szereg dni. PominieÎto psalmy tak zwane zøorzeczaÎce oraz kilka
wierszy w niektoÂrych psalmach, aby zapobiec trudnosÂciom natury psychologicznej. W psaøterzu zamieszczono teksty pomagajaÎce w lepszym zrozumieniu psalmoÂw i odmawianiu ich w duchu chrzesÂcijanÂskim. KazÇdy psalm posiada nagøoÂwek podajaÎcy jego tresÂcÂ oraz znaczenie dla zÇycia chrzesÂcijanÂskiego.
Dodano takzÇe zdanie zaczerpnieÎte z Nowego Testamentu lub z OjcoÂw KosÂcioøa wskazujaÎce na sens chrystologiczny psalmu i uøatwiajaÎce modlitweÎ nim
w duchu chrzesÂcijanÂskim. KazÇdy psalm ma roÂwniezÇ wøasnaÎ antyfoneÎ, ktoÂra
czyni z psalmu osobistaÎ modlitweÎ, zwraca uwageÎ na jakiesÂ zdanie. Antyfony
majaÎ szczegoÂlne znaczenie w uroczystosÂci i sÂwieÎta bowiem moÂwiaÎ wprost
o tresÂci wspominanej tajemnicy i wiaÎzÇaÎ jaÎ z ten sposoÂb z tresÂciaÎ psalmu.
Podobnie antyfony nawiaÎzujaÎ do przezÇywanych okresoÂw liturgicznych zwiaÎzanych z gøoÂwnymi uroczystosÂciami.
Psalmy mogaÎ bycÂ odmawiane w roÂzÇny sposoÂb w zalezÇnosÂci od rodzaju
literackiego, døugosÂci, jeÎzyka øacinÂskiego lub narodowego, od ilosÂci osoÂb modlaÎcych sieÎ. Psalmy sÂpiewa sieÎ lub odmawia w sposoÂb ciaÎgøy lub na przemian
albo tezÇ na sposoÂb responsoryjny. Na zakonÂczenie psalmu dodaje sieÎ ¹Chwaøa
Ojcu...º ± dzieÎki temu modlitwy Starego Testamentu otrzymujaÎ charakter pochwalny, chrystologiczny i trynitarny12.

12
Por. OgoÂlne wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 100±135; J. Janicki, Teksty uøatwiajaÎce
odmawianie psalmoÂw: tytuøy, antyfony i modlitwy, w: Mirabile..., s. 291±304; B. Nadolski, Liturgika,
t. 2: Liturgia i czas, PoznanÂ 1991, s. 216±223; P. Petryk, Psalmy i ich powiaÎzanie z modlitwaÎ
chrzesÂcijan, w: Mirabile..., s. 307±317.

BIBLIA W LITURGII

113

VIII. LITURGIA PRZENIKNIEÎTA BIBLIAÎ

Wiele miejsca posÂwieÎcilisÂmy dotaÎd czytaniom Pisma SÂwieÎtego w liturgii,
czas zatem teraz zwroÂcicÂ uwageÎ na znaczenie Biblii w caøym sprawowaniu
liturgii. Liturgia utkana jest ze znakoÂw, obrzeÎdoÂw i czynnosÂci, ktoÂrych znaczenia trzeba szukacÂ w PisÂmie SÂwieÎtym. Takie znaki, jak wyciaÎgnieÎcie raÎk, bicie sieÎ
w piersi, naøozÇenie raÎk czy postawy ciaøa: stanie, siedzenie, skøon, lezÇenie krzyzÇem lub procesja majaÎ swoje biblijne znaczenie sieÎgajaÎce Starego Przymierza
i aktualne w Nowym Przymierzu. Wydarzenia z historii zbawienia poprzedzajaÎcej przyjsÂcie Chrystusa zapowiadaøy zbawienie przez Niego dokonane
i saÎ wspominane w obrzeÎdach KosÂcioøa dzisÂ urzeczywistniajaÎcych to zbawienie.
Søowa modlitwy eucharystycznej codziennie przywoøujaÎ OstatniaÎ WieczerzeÎ
i ustanowienie Eucharystii, nawiaÎzujaÎc tym samym do wieczerzy paschalnej
Izraela. Podobnie mozÇemy spojrzecÂ na liturgieÎ wszystkich sakramentoÂw ± staje
sieÎ ona w peøni zrozumiaøa dopiero w sÂwietle biblijnych wydarzenÂ i znakoÂw.
Przykøadem mozÇe bycÂ liturgia chrztu: obrzeÎd polania wodaÎ i wypowiadane
søowa, namaszczenie olejem sÂwieÎtym, wreÎczenie biaøej szaty i zapalonej sÂwiecy
± posiadajaÎ biblijne korzenie13.
Søowa Pisma SÂwieÎtego nie tylko saÎ czytane w liturgii, ale roÂwniezÇ stajaÎ sieÎ
modlitwami i sÂpiewami liturgicznymi. Przykøadem mozÇe bycÂ liturgia mszalna.
SÂpiew na wejsÂcie to zwykle søowa psalmu lub tekst dosøownie wyjeÎty z ksiaÎg
Starego i Nowego Testamentu. Przywoøywane w liturgii, wskazujaÎ, izÇ wyrazÇane
w nich misterium teraz staje sieÎ rzeczywistosÂciaÎ. Søowa psalmu, peøne uwielbienia, dzieÎkczynienia czy prosÂby, sprawiajaÎ, izÇ zgromadzenie staje sieÎ znakiem
ludu BozÇego Nowego Przymierza. SÂpiew na KomunieÎ to roÂwniezÇ søowa psalmu
lub teksty z ksiaÎg Pisma. Najbardziej znaczaÎce saÎ tutaj søowa samego Chrystusa
wyjeÎte z Ewangelii dnia: to, o czym moÂwiø, teraz, w momencie Komunii sakramentalnej staje sieÎ dla wierzaÎcych rzeczywistosÂciaÎ. W codziennej liturgii mszalnej caøe zgromadzenie, øaÎczaÎc sieÎ z mocami niebios, sÂpiewa aklamacjeÎ ¹SÂwieÎty,
SÂwieÎty, SÂwieÎty...º: saÎ to søowa pochodzaÎce z KsieÎgi Izajasza, z jego wizji nieba.
Modlitwy liturgiczne czerpiaÎ swe natchnienie i swego ducha z Pisma SÂwieÎtego, pod wpøywem Pisma powstawaøy. Mamy tutaj do czynienia z roÂzÇnym
wykorzystaniem sÂwieÎtego tekstu. Znajdujemy w teksÂcie oracji caøe wyrazÇenia
biblijne, ktoÂre saÎ przez autora przywoøywane, interpretowane, odnoszone do
tresÂci celebry i duchowych potrzeb zgromadzenia. Søowa biblijne stajaÎ sieÎ wyrazem uwielbienia, dzieÎkczynienia lub prosÂby. W wielu modlitwach odkrywamy natchnienie biblijne, w innych biblijnaÎ terminologieÎ. Oracje saÎ owocem
13
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kontemplacji søoÂw Pisma SÂwieÎtego, wyrazem rozumienia przez KosÂcioÂø tajemnicy Chrystusa objawionej w PisÂmie. Ten duch biblijny panuje w liturgii rzymskiej odznaczajaÎcej sieÎ powsÂciaÎgliwosÂciaÎ i prostotaÎ. Przykøadem wpøywu Biblii
niech beÎdaÎ dwie modlitwy eucharystyczne. Pierwsza modlitwa eucharystyczna,
Kanon rzymski, jedyna modlitwa odmawiana od starozÇytnosÂci azÇ do reformy
soborowej, przywoøuje ofiary Starego Przymierza: ofiareÎ sprawiedliwego Abla,
patriarchy Abrahama i kapøana Melchizedeka. Trzecia modlitwa eucharystyczna, powstaøa w naszych czasach, moÂwi, zÇe BoÂg nieustannie gromadzi swoÂj lud,
aby na caøej ziemi skøadaø Mu ofiareÎ czystaÎ. Jest to przywoøanie søoÂw proroka
Malachiasza, ktoÂry zapowiadaø, izÇ w czasach mesjanÂskich skøadana beÎdzie Bogu
na caøej ziemi ofiara czysta. Jest niaÎ Ofiara eucharystyczna, skøadana Bogu
przez KosÂcioÂø, lud Nowego Przymierza14.

IX. TEOLOGIA LITURGII SèOWA

KosÂcioÂø od samego poczaÎtku czyta Pismo SÂwieÎte podczas liturgii, czyli wtedy, kiedy celebruje misterium zbawienia dokonane przez Chrystusa. W zgromadzeniu liturgicznym posÂroÂd zebranych w Jego imieÎ jest obecny Chrystus
w swoim søowie, albowiem gdy w KosÂciele czyta sieÎ Pismo SÂwieÎte, woÂwczas
On sam moÂwi (KL 7), w czytaniach wyjasÂnianych w homilii BoÂg przemawia do
swego ludu (KL 33). Czytania biblijne nie saÎ zatem lekturaÎ tekstoÂw historycznych czy budujaÎcych opowiadanÂ. StajaÎ sieÎ zÇywym søowem Boga, wypowiedzianym w przeszøosÂci, ale ciaÎgle na nowo aktualnym dla coraz to nowych pokolenÂ
chrzesÂcijan. Duch SÂwieÎty sprawia, zÇe to, co staøo sieÎ niegdysÂ raz jeden, urzeczywistnia sieÎ dzisiaj w tutaj sprawowanej liturgii.
W momencie gøoszenia søowa BozÇego KosÂcioÂø ukazuje sieÎ jako lud BozÇy
Nowego Przymierza zasøuchany w søowa dajaÎce zbawienie i zÇycie wieczne.
Zgromadzenie, tak bardzo zroÂzÇnicowane pod wzgleÎdem wiekowym, spoøecznym, kulturowym, søucha swego Pana. ZnoÂw Duch SÂwieÎty sprawia, zÇe usøyszane søowo BozÇe zostaje przyjeÎte i przynosi owoc w codziennym zÇyciu. W ten
sposoÂb søuchanie søowa BozÇego przyczynia sieÎ do budowania i wzrostu KosÂcioøa. WierzaÎcy powinni usøyszane søowo BozÇe gøosicÂ, przynajmniej przez sÂwiadectwo swojego zÇycia.
Liturgia søowa pozostaje w sÂcisøym zwiaÎzku z liturgiaÎ eucharystycznaÎ. Ze
stoøu søowa KosÂcioÂø czerpie naukeÎ, przy stole eucharystycznym coraz bardziej
sieÎ usÂwieÎca. Liturgia søowa i liturgia eucharystyczna tak sÂcisÂle øaÎczaÎ sieÎ ze sobaÎ,
zÇe stanowiaÎ jeden akt kultu. Søowo BozÇe zwiastuje przymierze mieÎdzy Bogiem
14
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i ludzÂmi, w Eucharystii to nowe i wieczne przymierze jest odnawiane. Søowa
Pisma przypominajaÎ wydarzenia historii zbawienia, w Eucharystii ta historia
ukazuje sieÎ w sakramentalnych znakach. PowyzÇsze søowa z dokumentoÂw kosÂcielnych wskazujaÎ, zÇe søowo ma prowadzicÂ do sprawowanej Eucharystii, gøoszone i wysøuchane ma sieÎ stacÂ EucharystiaÎ (wyrazÇenie z jednego z mszalikoÂw
wøoskich). Codziennie sprawujemy EucharystieÎ wedøug niezmiennego rytu,
przezÇywamy w niej peønieÎ tajemnicy zbawienia. Czytania zmieniajaÎce sieÎ kazÇdego dnia ukazujaÎ momenty jej realizacji i roÂzÇne jej aspekty, pozwalajaÎ przezÇywacÂ jaÎ gøeÎbiej w roÂzÇnych okresach roku liturgicznego. Usøyszane søowo trzeba
øaÎczycÂ z ofiaraÎ Chrystusa. NajgøeÎbsza odpowiedzÂ na søowo to oddanie siebie
z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa Ojcu: søowo wzywajaÎce zawsze
do nawroÂcenia wskazuje w czym ma sieÎ wyrazicÂ nasza ofiara, co ma bycÂ naszym
darem duchowym w tej wøasÂnie Eucharystii. Takie wewneÎtrzne øaÎczenie liturgii
søowa z liturgiaÎ eucharystycznaÎ pozwala przezÇywacÂ MszeÎ rzeczywisÂcie jako
jeden akt kultu. Bogata tresÂciowo liturgia søowa ubogaca liturgieÎ eucharystycznaÎ, ktoÂra przez swe staøe modlitwy mozÇe sprawiacÂ wrazÇenie pewnej monotonnosÂci. Dobrze jest, jesÂli przejsÂcie od søowa do Eucharystii zostaje wskazane
w homilii, prowadzi zgromadzonych od stoøu søowa do stoøu Eucharystii15.
W naszych teologicznych rozwazÇaniach trzeba jeszcze wspomniecÂ o tak
zwanej liturgicznej interpretacji Pisma SÂwieÎtego. Polega ona na tym, zÇe odczytany fragment Pisma przyjmuje roÂzÇne znaczenie w zalezÇnosÂci od tego, w jakim
okresie liturgicznym lub w jakie sÂwieÎto zostaje odczytany. Przykøadem mogaÎ
bycÂ adwentowe czytania z KsieÎgi Izajasza: stajaÎ sieÎ one w tym czasie oczekiwania na BozÇe Narodzenie jakby proroctwem o tajemnicy wcielenia. Liturgia
rzymska czyta prolog Ewangelii sÂw. Jana w BozÇe Narodzenie, wyrazÇenie ¹Søowo staøo sieÎ Ciaøemº øaÎczy z narodzeniem Chrystusa w Betlejem. Liturgia
bizantyjska prolog czyta w NiedzieleÎ Zmartwychwstania: w klimacie wielkanocnym søowa te nabierajaÎ jakzÇe innego znaczenia ± wcielenie øaÎczy liturgia
wprost ze zmartwychwstaniem. Takich przykøadoÂw jest wiele, znajaÎ je ci, ktoÂrzy
zÇyjaÎ rytmem roku liturgicznego. MozÇna powiedziecÂ, zÇe liturgia interpretuje
Pismo SÂwieÎte.
* * *

Lektura Biblii w liturgii ma swojaÎ døugaÎ historieÎ, nalezÇy do istoty zÇycia
duchowego KosÂcioøa. KosÂcioÂø wierzy, zÇe BoÂg moÂwi wtedy do swego zgromadzonego ludu, Chrystus nieustannie gøosi swojaÎ EwangelieÎ. W tym liturgicznym
klimacie wierni søuchali i poznawali søowo BozÇe, tylko niektoÂrzy z nich przez
15
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caøe wieki mieli dosteÎp do lektury indywidualnej. Wraz z wynalezieniem druku
i upowszechnieniem umiejeÎtnosÂci czytania coraz wieÎcej wiernych braøo Pismo
SÂwieÎto do reÎki: nadal jednak liturgiczne czytanie Biblii posiadaøo swoje teologiczne znaczenie. W naszych czasach mamy znacznie øatwiejszy dosteÎp do Pisma SÂwieÎtego, dla bardzo wielu wiernych codzienna lub czeÎsta jego lektura jest
normalnaÎ praktykaÎ zÇycia chrzesÂcijanÂskiego. Biblia w liturgii stoi jednak w centrum zÇycia liturgicznego i duchowosÂci KosÂcioøa. Lektura osobista przygotowuje
do søuchania søowa BozÇego we wspoÂlnocie KosÂcioøa i staje sieÎ przedøuzÇeniem
spotkania z zÇywym søowem Boga przyjeÎtym posÂroÂd KosÂcioøa.
Bible and Liturgy
Summary
Bible and liturgy are the main sources of the Church's life. The Bible tells us
about God saving man and the liturgy makes present the salvation given by God.
The presentation of the Bible in the liturgy begins with the description of the synagogue worship at the time of the early Church. Since the beginning Christians read
the Bible during the liturgy. The liturgy of the word was formed gradually, until it
reached its final shape in he antiquity. That form was preserved till the Second
Vatican Council. The Council resolved to enrich the table of the Divine Word and
to read the Scripture in a cycle longer than one year. For Sundays and festivities has
been introduced a triennial cycle, the readings of the liturgy of the hours have been
changed, biblical readings have been added to the liturgy of the sacraments and the
Psalms have been distributed in a 4-weeks cycle.
The words of the Bible are not only read but they become prayer and song. The
liturgical prayers draw their inspiration, words and expressions from the Scripture. It
is Christ who proclaims the gospel, God speaks to his people and the Church listens
to the Divine Word. The liturgy of the Word is closely connected with the liturgy of
the Eucharist. During the Mass, the table of the Divine Word and the table of the
Eucharist are spread.
S ø o w a k l u c z o w e: liturgia synagogalna, rozwoÂj liturgii søowa, reforma soborowa, Msza, Liturgia godzin, sakramenty, liturgia przeniknieÎta BibliaÎ
K e y w o r d s: synagogue worship, liturgy of the Word, Second Vatican Council,
Holy Mass, Liturgy of the hours

