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Przedmowa
Sługa Boży Jan Paweł II napisał w jednym ze swych ostatnich doku-

mentów, iż głoszenie nieustannie Bożej prawdy i mądrości ma doniosłe 
znaczenie szczególnie w obecnym czasie dziejów ludzkości, który jest 
okresem zagubienia. „Tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, 
niepewni, pozbawieni nadziei, stan ducha wielu chrześcijan jest podobny”1. 
Na początku trzeciego tysiąclecia pojawiły się bowiem liczne niepokojące 
oznaki „na horyzoncie kontynentu europejskiego, który choć jest pełen 
znaków i świadectw wiary, a jego społeczność niewątpliwie żyje w więk-
szej wolności i jest bardziej zjednoczona, odczuwa skutki spustoszenia, 
jakiego dawna i najnowsza historia dokonała w najgłębszych tkankach jej 
ludów, często rodząc rozczarowanie”2. „Papież z rodu Polaków” zauważył 
w Europie „utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu to-
warzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, 
wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego 
zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozosta-
wione im przez historię. Nie dziwią zatem zbytnio próby nadania Europie 
oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką 
duszę chrześcijańską, przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów 
w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo”3. Wy-
daje się, iż powraca pokusa „budowania miasta ludzi bez Boga czy wprost 
przeciw Niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społeczność wcześniej czy 
później doznałaby ostatecznej klęski”4. Dlatego tak jak „w epoce prześla-
dowania, udręki i zagubienia”, tzn. dla Kościoła czasów św. Jana Ewange-
listy, Autora Apokalipsy (koniec i wieku), tak i dla nas dzisiaj, słowa z jego 
wizji są słowami nadziei: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, 
i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze 

1 Jan Paweł II, adhort. apost Ecclesia in Europa (28 VI 2003), 7.
2 Tamże. 
3 Tamże.
4 Tamże, 5.
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śmierci i Otchłani” (Ap 1, 17n). Słowa te znaczą, że i my stajemy wobec 
naszego uwielbionego i żyjącego Pana, Jezusa Chrystusa; „w Nim cała hi-
storia znajduje swój początek, sens, kierunek, wypełnienie; w Nim i z Nim, 
w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, wszystko zostało już powiedziane”5. 

Papież „z rodu Polaków”, wraz z biskupami Europy, zapewnił nas w swej 
adhortacji: „Jezus Chrystus, który żyje w Kościele, jest źródłem nadziei dla 
Europy!”, powtarzając słowa św. Piotra z jego Pierwszego Listu: „Nie obawiajcie 
się […] i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś, Chrystusa, miejcie w sercach 
za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga 
się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3, 14n)6.

Jan Paweł II nauczał w swoim apostolskim posługiwaniu, iż Kościół 
poczuwa się do odpowiedzialności za każdego człowieka i dlatego, ogar-
niając w pewien sposób każdy aspekt jego egzystencji, starał się zawsze 
przyczyniać do rozwoju kultury i wspierać jego dążenie do prawdy, dobra 
i piękna, „ażeby człowiek mógł coraz pełniej urzeczywistniać stwórczy 
zamysł Boga”7. Jedną z koniecznych dróg prowadzących do realizacji tego 
celu jest m.in. „solidna wiedza historyczna o różnych dziedzinach życia 
jednostek i wspólnot. Nie ma nic bardziej nietrwałego niż jednostki czy 
społeczności pozbawione historii. Brak wiedzy o własnej przeszłości nie-
uchronnie prowadzi jednostkę oraz społeczeństwo do kryzysu i do utraty 
tożsamości”8. Dodatkowym kluczem do właściwego rozumienia świata 
i człowieka jest, dla wierzącego historyka, Pismo Święte Starego i Nowego 
Przymierza. „Przesłanie biblijne pozwala nam bowiem poznać najbardziej 
tajemnicze wydarzenia ludzkich dziejów: stworzenie, tragedię grzechu, od-
kupienie. Określają one właściwy horyzont interpretacyjny, który pozwala 
zrozumieć najgłębsze tajniki wydarzeń, procesów i postaci historycznych”9. 

Bóg objawił się człowiekowi w czasie i przestrzeni, a centralnym tego 
momentem stało się wkroczenie Boga w ludzkie dzieje: narodzenie Chry-
stusa, Słowa Bożego, które stało się Człowiekiem. Od tego historycznego 
wydarzenia liczymy lata naszej historii. Wydarzeniem historycznym jest 
również założenie Kościoła, „za którego pośrednictwem Chrystus zechciał 
przekazać ludzkości owoce odkupienia po swym zmartwychwstaniu 
i wniebowstąpieniu”10. Kościół zatem, jako „zjawisko” historyczne, jest 

5 Tamże, 6.
6 Tamże, 1.
7 Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 50. rocznicy powstania Papieskiego Komitetu Nauk Histo-

rycznych, „L’Osservatore Romano” 25 (2004) nr 6, s. 7.
8 Tamże.
9 Tamże.
10 Tamże, s. 8.
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więc ważnym przedmiotem badań historycznych, którym poświęcili się 
liczni historycy, „przyczyniając się znacznie do poznania jego ziemskiej 
historii”11. Podstawowym bowiem zadaniem Kościoła, oprócz wielbienia 
Boga, jest przekazywanie kolejnym pokoleniom ludzi, spragnionych 
prawdy i zbawienia, Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz sakramentów12. 
Sobór Watykański II uczy w konstytucji o liturgii świętej, iż „jak Ojciec 
posłał Chrystusa, tak On posłał Apostołów, których napełnił Duchem 
Świętym, n ie  t yl ko po  to,  aby g łosz ąc  Ewa ngel ię  wszel k iemu 
st worzen iu (por. Mk 16, 15), zwiastowali, że Syn Boży przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie uwolnił nas spod władzy szatana (por. Dz 26, 18) 
i śmierci oraz przeniósł do królestwa Ojca, lecz  rów n ież  po  to,  aby 
to   d z ie ło  zbaw ien i a ,  k tóre  g łos i l i ,  sprawowa l i  prz ez  O f i a-
rę  i   sa k ra ment y, wokół których skupia się całe życie liturgiczne”13. 
Kościół przekazując ludziom otrzymane od Boga dobra, w pełni się urze-
czywistnia na przestrzeni dziejów; proces zaś przekazu zyskuje wymiar 
teologiczny i nadprzyrodzony. Historia Kościoła jest zatem właściwym 
źródłem poznania wszelkiego rozwoju doktryny wiary (teologii), życia 
sakramentalnego oraz ustroju Kościoła, jaki dokonał się w ciągu dziejów 
w harmonii z tradycją apostolską14. Kościół jest „szczerze zainteresowany 
jak najgłębszym poznaniem własnej historii”, gdyż to pozwala mu, także 
w naszych czasach, odkryć ponownie bogate doświadczenie życia i wiary, 
jakie zdobył na przestrzeni minionych dwóch tysięcy lat15. „Historia poucza 
nas, że ilekroć w przeszłości pogłębiano znajomość źródeł, pociągało to za 
sobą rozkwit życia kościelnego. Jeśli prawdą jest, że historia magistra vitae, 
jak mówi stare łacińskie przysłowie, to można z pewnością stwierdzić, 
że historia Kościoła jest magistra vitae christianae”16. 

Historia liturgii jest ukazywaniem publicznej Służby Bożej Kościoła, 
która scala w sobie zarówno wiele elementów niezmiennych, pochodzących 
z Bożego testamentu i ustanowienia, jak i takich części, które podlegają 
zmianom17. W historycznym poznawaniu liturgii akcentuje się jednak 
nie tyle zewnętrzne zachowania, co raczej życie duchowe i jego rozwój, 
czyli tę żywą i życiodajną rzeczywistość, która jest znakiem wierności 
Chrystusowi. Dlatego też historia liturgii, poza walorem poznawczym, 

11 Tamże.
12 Zob. tamże.
13 Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 6.
14 Zob. Jan Paweł II, Przesłanie z okazji 50. rocznicy powstania Papieskiego Komitetu Nauk 

Historycznych, dz. cyt., s. 8 .
15 Por. tamże.
16 Tamże. 
17 Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 21.
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staje się magistra vitae et veritatis dla współczesnego człowieka i pomaga 
mu we właściwej ocenie przeszłości i współczesności. Poznawana przeszłość 
okazuje się nie tylko przeszłością, ale jest częścią nas, bo jest powrotem 
do wspólnych korzeni18.

Sobór Watykański II, który postawił sobie za cel nieustanne pogłę-
bianie chrześcijańskiego życia wiernych, uznał, że do jego zadań należy 
szczególna troska o odnowienie i rozwój liturgii19. Dlatego też stwierdził, 
że liturgia jest „pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni 
czerpią prawdziwie chrześcijańskiego ducha”20. Co więcej, to „liturgia 
codziennie z tych, którzy należą do Kościoła, buduje przybytek święty 
w Panu, mieszkanie Boże w Duchu, na miarę pełnego wzrostu dojrzałości 
Chrystusowej”21. Liturgia równocześnie w przedziwny sposób umacnia siły 
wiernych do „głoszenia Chrystusa, i tak znajdującym się poza Kościołem 
ukazuje Go jako znak wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże 
zgromadziły się w jedno, aż nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”22.

Liturgia była od swoich początków, w pierwszych czterech wiekach, 
okresem wspaniałego rozkwitu, choć w okresie prześladowań (za Nerona 
54–56, Domicjana 81–96, Trajana 98–117, Marka Aureliusza 161–180, Decju-
sza 249–251, Waleriana 253–260 i Dioklecjana 284–305) rozwój wewnętrzny 
Kościoła był bardzo utrudniony. Pomimo tego jednak, zwłaszcza gdy na-
tężenie prześladowania malało, rozwijała się nauka Kościoła, kult i sztuka 
chrześcijańska; wymownie o tym świadczą przedstawione w tym zbiorze 
wybrane zagadnienia z liturgii tamtych czasów. Dopiero jednak po Edykcie 
Mediolańskim (313) cesarza Konstantyna, który się nawrócił i zapewnił Ko-
ściołowi wolność, chrześcijaństwo mogło się swobodnie rozwijać. Cesarz 
Konstantyn wraz ze swoją matką św. Heleną, uczynił bardzo wiele dla 
rozwoju kultu, życia liturgicznego, przede wszystkim budując wspaniałe 
bazyliki zarówno w Rzymie, jak i w Konstantynopolu oraz w Ziemi Świętej23.

W ciągu wieków sprawowanie liturgii przyjmowało różnoraki kształt 
we wspólnotach chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, zależnie od uwa-
runkowań społeczno-kulturowych czy nawet politycznych. „Historia 
Kościoła świadczy o tym, że jego liturgia nie jest skamieliną, ale głów-
nym nurtem jego życia i owocem wielu przemian, jakie się w tym nur-

18 B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, s. 29.
19 Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 1.
20 Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 14.
21 Tamże, 2.
22 Tamże.
23 Por. Mszał Rzymski, oprac. G. Lefebvre OSB i benedyktyni opactwa w Tyńcu, Tyniec-

-Bruges 1958, s. 688n.
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cie dokonywały”24. Studium historii liturgii Kościoła ma zatem bardzo 
doniosłe znaczenie, gdyż jedynie historia odsłania jej autentyczny sens 
oraz pozwala odróżnić to, co w liturgii ulega zmianom od tego, co jest 
w niej niezmienne. „Historia też pozwala nam dostrzec metodę, z jaką 
Kościół w ciągu dziejów wypełnia swą pasterską misję, przystosowując 
się do zmiennych warunków życia i kultury narodów”25.

Papież Pius XII, mając na uwadze prace teologów w zakresie historii 
liturgii, twierdził, że jest „rzeczą mądrą i godną pochwały powracać duszą 
i myślą do źródeł liturgii świętej, badanie bowiem przeszłości niemało 
przyczynia się do głębszego i dokładniejszego poznania znaczenia świąt 
i treści formuł w liturgii używanych, oraz symboliki świętych obrzędów”26. 

Historia liturgii wskazuje na mądrość Kościoła odpowiedzialnego 
za organizację życia liturgicznego, które codziennie wzbudza i pomnaża 
„w wiernych zrozumienie Chrystusa”. Liturgia rozwijała się „poprzez długie 
a chwalebne wieki Kościoła”, gdyż wraz z dokładniej i jaśniej określoną nauką, 
„wprowadzono nowe formy obrzędów, które pełniej i stosowniej oddawały 
i odzwierciedlały w czynnościach liturgicznych światło, które z większym 
blaskiem płynęło z orzeczeń nauczającego Kościoła, by tym łatwiej mogło 
dotrzeć do umysłów i do dusz ludu chrześcijańskiego”27. Liturgia dawnych 
wieków, zdaniem papieża Piusa XII, jest niewątpliwie godna szacunku, 
co jednak nie znaczy, iż dawny zwyczaj, dlatego tylko że jest starożytny, 
jest lepszy i stosowniejszy również w odniesieniu do późniejszych czasów 
i nowych warunków. „Także nowe obrzędy liturgiczne są godne szacunku 
i zachowania, gdyż powstały pod natchnieniem Ducha Świętego, który 
w każdym czasie aż do końca świata jest obecny w Kościele (por. Mt 28, 20); 
są one w równym stopniu środkami, którymi przeczysta Oblubienica Jezusa 
Chrystusa posługuje się dla ożywienia i zapewnienia świętości ludzi”28.

Papież Benedykt XVI pisząc w roku 1981, jako Joseph kard. Ratzinger, 
książkę pt. Das Fest des Glaubens. Versuche zur Theologie des Gottesdienstes, 

24 S. Czerwik, Liturgia – działanie Boskie i ludzkie, „Anamnesis” 7 (2001) nr 25, s. 92n. 
Autor pisze dalej, iż „dziwić musi fakt, że nie brak obecnie ludzi, którzy nie licząc się 
z wielowiekową ewolucją liturgii, są zbulwersowani jej przemianami po Soborze Waty-
kańskim II, tak jakby spuścizna utrwalona w księgach liturgicznych wydanych po Soborze 
Trydenckim […] przekazywała jej kształt najdoskonalszy i nienaruszalny; jakby reforma 
dokonana w wyniku postanowień Soboru Watykańskiego II stanowiła dowód zerwania 
z tradycją czy też osłabienia wiary Kościoła” (tamże, s. 93).

25 S. Czerwik, Liturgia w wykładach seminaryjnych, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 35 (1982), 
s. 123; por. J. J. Janicki, Wykłady historii liturgii w seminariach duchownych według odnowionego 
„Ratio studiorum”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 54 (2001), s. 103–114.

26 Pius XII, enc. Mediator Dei (20 XI 1947), s. 53.
27 Tamże, s. 50.
28 Tamże, s. 53.
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stwierdził w przedmowie, że „w obliczu politycznych i społecznych kry-
zysów współczesności oraz moralnego wyzwania, rozważanie problemów 
liturgii i modlitwy może wydawać się drugorzędne. Pytań o to, czy miary 
moralne zostaną rozpoznane i czy zostaną obudzone duchowe siły, które 
są niezbędne do przetrwania kryzysu, nie da się jednak oddzielić od kwestii 
liturgii. Ludzka godność zabezpieczona jest tylko wówczas, gdy człowiek, 
każdy człowiek, staje przed obliczem Boga i słyszy Jego wezwanie. Z tego 
właśnie powodu troska o właściwą postać liturgii nie istnieje obok troski 
o człowieka, lecz jest jej ośrodkiem”29.

Powyższe stwierdzenia „Piotra naszych czasów”, choć pisane w 1981 
roku, wydają się ciągle aktualne, skoro i dzisiaj daje się zauważyć, jak pisał 
(w 2003 roku) Jan Paweł II, „utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, 
któremu towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność 
religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez du-
chowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo 
pozostawione im przez historię”30. Wydało mi się zatem słuszne, aby w tej 
niewielkiej książce zebrać kilka tekstów na temat liturgii (zwanej przez 
wieki „służbą Bożą”, a do dziś w języku niemieckim Gottesdienst) pierw-
szych wieków, które powstały jako wynik mojej pracy badawczej oraz 
jako publikacje naukowe niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego 
na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
Większość tych publikacji, tematycznie wciąż aktualnych (wśród których 
są także nowo powstałe), ukazało się przed paru laty w czasopismach 
naukowych lub pracach zbiorowych o niewielkim nakładzie, stąd dzisiaj 
trudno dostępnych. Wszystkie one zostały ponownie przeczytane, popra-
wione i uzupełnione oraz na nowo opracowane na potrzeby tego zbioru, 
w przekonaniu, że ciągle aktualna ich treść może stanowić pomoc, „by 
stawić czoło wyzwaniom naszego czasu”31.

29 Joseph kard. Ratzinger – Benedykt XVI, Święto wiary. O teologii mszy świętej, Kraków 
2006, s. 5 (druga część tytułu winna brzmieć raczej: O teologii służby Bożej). 

30 Jan Paweł II, adhort. apost. Ecclesia in Europa (28 VI 2003), 7.
31 Joseph kard. Ratzinger – Benedykt XVI, Święto wiary…, dz. cyt., s. 5. 
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Eucharystia w II–IV wieku

1. Eucharystia w Didache (Nauka Dwunastu Apostołów)
Nauka dwunastu Apostołów, Nauka Pana, którą dwunastu Apostołów prze-

kazało narodom to bezcenne, starożytne dzieło, odkryte i wydane dopiero 
w 1883 roku w Konstantynopolu pod nazwą Didache. Jest to najstarsze 
z pozabiblijnych świadectw wczesnochrześcijańskich, które prawdopo-
dobnie pochodzi z końca i wieku, zawierające nakazy moralne i przepisy 
liturgiczno-organizacyjne wspólnoty chrześcijańskiej32. 

Teksty dotyczące Eucharystii, Didache zawiera w rozdziale IX i X oraz 
XIV. Pomijając toczące się wciąż dyskusje odnośnie do rozdziałów dzie-
wiątego i dziesiątego, uznaje się, że są to teksty modlitw o charakterze 
„błogosławiącym”, „dziękczynnym” („eucharystycznym”), które stanowią 
chrześcijańską modyfikację żydowskich błogosławieństw i zostały wzboga-
cone chrześcijańskimi elementami chrystologicznymi, eklezjologicznymi 
i eschatologicznymi33. Wielu teologów widzi w rozdziale IX tekst modlitwy 
dziękczynnej odmawianej podczas braterskich posiłków odbywających się 
w religijnej atmosferze. Rozdział X natomiast stanowi wstęp do modlitwy, 
która towarzyszyła sprawowaniu Eucharystii pod koniec owej agapy. „Zro-
zumiałe byłoby wówczas końcowe wezwanie: „Kto święty, niech przystąpi 
(podejdzie)!”, jako zachęta do komunii świętej. Również modlitwa za Kościół 
(„Pomnij, Panie, na Twój Kościół…”) potwierdza prefacyjny charakter tej 
części, gdyż prawie taką samą modlitwę, właśnie w prefacji, odnajdujemy 
w późniejszym czasie w liturgii św. Marka w Egipcie”34.

32 Por. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, oprac. M. Starowieyski, przekł. 
A. Świderkówna, Kraków 1998, s. 25n; B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, 
Warszawa 1983, s. 416; S. Cichy, Eucharystia w Didache, [w:] Euntes docete. XXV lat Instytutu 
Liturgicznego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, red. 
S. Koperek i in., Kraków 1993, s. 64.

33 Por. S. Cichy, Eucharystia…, dz. cyt., s. 64; B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego 
wtajemniczenia, dz. cyt., s. 416; J. Brinktrine, Msza święta, Warszawa 1957, s. 15–17.

34 S. Koperek, Rys historyczny rozwoju liturgii mszalnej, [w:] Msza święta, red. W. Świerzaw-
ski, Kraków 1992, s. 30n (Mysterium Christi, 3).
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„IX. 1. Co do Eucharystii, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Najpierw przy kielichu:
Dziękuję Ci, Ojcze nasz,
Za świętą winorośl Dawida, sługi Twego35,
Którą objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!
3. Następnie przy łamaniu chleba:
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za życie i za poznanie,
Które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego.
Tobie chwała na wieki!
4. Jak ten chleb łamany, rozrzucony po górach,
Został w jedno zebrany,
Tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi
Zbierze się w jednym królestwie Twoim,
Bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki!
5. Niech nikt nie je ani nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co zo-

stali ochrzczeni w imię Pana, gdyż to właśnie miał Pan na myśli, mówiąc: 
„Nie dawajcie psom tego, co święte” (Mt 7, 6)36.

X. 1. A gdy się już nasycicie, składajcie dziękczynienie w taki oto sposób:
2. Dziękuję Ci, Ojcze Święty,
Za święte Imię Twoje,
Które z woli Twojej zamieszkało w sercach naszych,
I za poznanie, i za wiarę, i za nieśmiertelność,
Które objawiłeś nam przez Jezusa, sługę Twego,
Tobie chwała na wieki!
3. Ty, Panie wszechmogący,

35 Słowo „sługa” czyni aluzję do cierpiącego sługi Jahwe z Księgi Izajasza (Iz 42, 1–9; 49, 
1–6; 50, 4–11; 52, 13–53, 12). Pierwotna katecheza Kościoła przedstawiała Jezusa właśnie 
jako tego Sługę (zob. Dz 8, 32–35).

36 Cyt. za: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 37n. Tekst łaciński: „IX. 
1 De eucharistia. Ita gratias agite (Περί δέ τῆς εύχαριστίας, οΰτως εύχαριστήσατε). 2 Primum 
de calice: Gratias agimus tibi, Pater noster, pro sancta vite David pueri tui, quam notam 
fecisti nobis per Iesum puerum tuum; tibi gloria in saecula. 3 De fracto pane: Gratias agimus 
tibi, Pater noster, pro vita et scientia, quam notam fecisti nobis per Iesum puerum tuum; 
tibi gloria in saecula. 4 Sicuti hic panis dispersus erat supra montes et collectus unus factus 
est, ita colligatur Ecclesia tua a finibus terrae in regnum tuum; quoniam tua est gloria 
et virtus per Iesum Christum in saecula. 5 Ne quis vero comedat aut bibat de eucharistia 
vestra, nisi qui baptizati sunt in nomine Domini; etenim de hoc Dominus: Nolite, inquit, 
sanctum dare canibus” (J. A. Jungmann, Textus Ecclesiae antiquae, [w:] A. Hänggi, I. Pahl, 
Prex eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti, Fribourg Suisse 1968, s. 66–69).
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Stworzyłeś wszystko37 dla Imienia Twego,
Dałeś ludziom pokarm i napój, aby ciesząc się nim, Tobie dziękowali.
Nam zaś dałeś w swej łaskawości duchowy pokarm i napój,
I życie wieczne przez Jezusa, sługę Twego.
4. Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją.
Tobie chwała na wieki!
5. Pomnij, Panie, na Kościół Twój, i wybaw go od zła wszelkiego,
I uczyń doskonałym w miłości Twojej.
I zgromadź go z czterech stron świata, uświęcony,
W królestwie Twoim, które przygotowałeś dla niego,
Bo Twoja jest moc i chwała na wieki!
6. Niechaj przyjdzie łaska i przeminie ten świat!38

Hosanna Bogu Dawidowemu! (por. Mt 21, 9. 15)
Kto święty, niech podejdzie,
Kto nim nie jest, niech czyni pokutę!
Marana tha39. 
Amen.
7. Prorokom zaś pozwólcie odprawiać dziękczynienie, jak długo zechcą”40.
Teologowie uważają, że u podstaw modlitw dziękczynnych w Didache 

(IX–X) było sprawowanie Eucharystii połączone z agapą nawiązującą 

37 Por. Mdr 1, 14; Syr 18, 1; 24, 8; Ap 4, 11.
38 Tekst ten ma charakter eschatologiczny i stanowi wypełnienie słów św. Pawła 

Apostoła: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, 
aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26). Dlatego też po konsekracji lud wypowiada aklamacje: „Głosimy 
śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego 
przyjścia w chwale”; „Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć 
Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale” (Mszał Rzymski dla diecezji polskich, 
Poznań 1986, s. 309*. 317*. 323*n. 331*. 339*. 345*. 350*. 357*. 361*. 365*].

39 1 Kor 16, 22; Ap 22, 20. Te kończące modlitwę słowa stanowiły prawdopodobnie 
dialog z ludem.

40 Cyt. za: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 37n. Tekst łaciński: 
X. 1 Satiati autem ita gratias agite: 2 Gratias tibi agimus, Pater sancte, pro sancto nomine 
tuo, cui sedem constituisti in cordibus nostris, atque pro scientia et fide et immortalitate, 
quam manifestasti nobis per Iesum puerum tuum; tibi gloria in saecula. 3 Tu, Domine 
omnipotens, creavisti omnia propter nomen tuum, cibum potumque dedisti hominibus 
gustandum, ut tibi gratias agerent, nobis autem largitus es spiritualem cibum et potum 
et vitam aeternam per Iesum puerum tuum. 4 Ante omnia gratias agimus tibi, quod potens 
es; tibi gloria in saecula. 5 Memento, Domine, Ecclesiae tuae, ut eam defendas ab omni 
malo eamque perficias in caritate tua, et congrega eam a quattuor ventis sanctificatam 
in regnum tuum, quod ei praeparasti; quoniam tua est virtus et gloria in saecula. 6 Veniat 
gratia et pereat mundus hic! Hosanna Deo David! Si quis sanctus est, accedat; sin minus, 
eum paeniteat; maran atha, amen. 7 Prophetis vero concedite, ut gratias agant, quantum 
velint (J. A. Jungmann, Textus Ecclesiae antiquae…, s. 66–69).
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w swej strukturze do opisu Ewangelisty Łukasza (Łk 22, 17n). Celebracja 
nazwana jest w Didache (IX, 1) Eucharystią, a rozpoczyna ją chrystologicz-
nie ukształtowana modlitwa nad pierwszym kielichem (IX, 2). Następnie 
ma miejsce dziękczynienie nad chlebem zakończone doksologią (IX, 3), 
po którym dokonuje się łamania chleba (IX, 4). Słowa o piciu Eucharystii 
można odnieść do ostatniego kielicha uczty (IX, 5). Po rozdaniu Chleba 
eucharystycznego następuje uczta – agapa (X, 1), a po niej przewodniczący 
wypowiada słowa dziękczynnej modlitwy nad kielichem z winem, który 
w czasie uczty paschalnej był trzecim kielichem zwanym kielichem bło-
gosławieństwa. Nad tym kielichem wypowiadano dziękczynną modlitwę 
tzw. „berakah” stanowiącą punkt szczytowy uczty. […] Chrześcijanie 
dokonali modyfikacji w tej modlitwie przez przestawienie drugiej strofy 
na początek i chrystologiczne rozszerzenie obu strof (X, 2–4) oraz przez 
eklezjologiczną zmianę w trzeciej strofie (X, 5), a także dodano prośbę 
o paruzję Chrystusa, wezwanie do przyjęcia kielicha eucharystycznego 
oraz wezwanie do pokuty (X, 6). Didache nie mówi o podaniu tego kielicha 
zgromadzonym. Można sobie wyobrazić, że nad tym kielichem prze-
wodniczący liturgii wypowiadał słowa Chrystusa: „Ten kielich to Nowe 
Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 20) i po-
dawał go wiernym. Spisane w owym czasie formularze modlitw nie miały 
tego znaczenia jak teksty w dzisiejszych księgach liturgicznych. Didache 
(X, 7) wspomina, że prorokom można pozwolić na odmawianie modlitw 
dziękczynnych, tak jak sami zechcą. Później Hipolit Rzymski pisał o swo-
bodnym formułowaniu modlitw”41. 

Rozdział XIV nie pozostawia wątpliwości, iż jest tu mowa o Eucharystii, 
nazwanej „łamaniem chleba”, sprawowanej w niedzielę42.

„XIV. 1. W dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się razem, by łamać chleb 
i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara 
wasza była czysta. 2. Niechaj nikt, kto ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki 

41 S. Cichy, Eucharystia…, dz. cyt., s. 64. Zdaniem W. Świerzawskiego „Didache świadczy, 
że Eucharystia jest posiłkiem połączonym z błogosławieństwem. Dziękczynienie jest 
odpowiedzią na otrzymany dar. Zgromadzona dokoła Zmartwychwstałego, obecnego 
w sposób niewidzialny, wspólnota zjednoczona z przewodniczącym celebry, głównym 
orantem wypowiadającym słowa dziękczynienia, w modlitwie o strukturze dialogowej, 
według wzorów synagogalnych wyrażała swoją jedność, potwierdzając ją słowem „Amen”. 
Dziękowano za dzieła Boga objawiające zamiar zbawczy: stworzenie, odkupienie, zmar-
twychwstanie. Aspekt społeczny zgromadzenia nie umniejszał wymiaru indywidualnego: 
każdy wnikał w sprawowane misterium na miarę swojego światła, wzrastającego w miarę 
oczyszczenia i otwierania się na łaskę przychodzącego Boga” (W. Świerzawski, Misterium 
Eucharystii i mistyka eucharystyczna, [w:] Msza święta, red. W. Świerzawski, dz. cyt., s. 101).

42 Zob. B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, Poznań 1992, s. 22.
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się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie została 
skalana wasza ofiara. 3. Oto bowiem słowa Pana: „Na każdym miejscu i w każ-
dym czasie składać mi będą ofiarę czystą, ponieważ jestem królem wielkim, 
mówi Pan, a imię moje budzi podziw między narodami” (por. Ml 1, 1. 11)”43.

2. Eucharystia w Apologii św. Justyna Męczennika
Jednym z bardzo ważnych dokumentów ukazujących rozwój liturgii 

mszalnej są dwa opisy Eucharystii zamieszczone w napisanej w 150 roku 
Apologii św. Justyna, filozofa i męczennika, jednego z największych apo-
logetów II wieku44. Justyn urodził się ok. 100 r. we Flavia Neapolis, dawne 

43 Cyt. za: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 37n. Tekst łaciński: 
XIV, 1 Die autem dominica (Καθ ήμέραν δέ κυρίου) congregati frangite panem et gratias 
agite (εύχαριστήσατε), postquam confessi eritis peccata vestra, ut mundum sit sacrificium 
vestrum. 2 Omnis vero, qui habet controversiam cum socio suo, ne conveniat vobiscum, 
antequam reconciliati erunt, ne profanetur sacrificium vestrum. 3 Hoc enim dictum 
est a Domino: Omni loco et tempore offeratur mihi sacrificium mundum, quoniam rex 
magnus sum, inquit Dominus, et nomen meum admirabile in gentibus (J. A. Jungmann, 
Textus Ecclesiae antiquae…, dz. cyt., s. 66–69).

44 Papież Benedykt XVI podczas audiencji generalnych wygłaszał w 2007 roku katechezy, 
w których skupił się na najważniejszych pisarzach Kościoła żyjących w pierwszych czterech 
wiekach chrześcijaństwa; omawiał „wielkie postaci rodzącego się Kościoła”. 21 marca 2007 
roku przedstawił św. Justyna, filozofa i męczennika, najważniejszego z ojców apologetów 
z II wieku. „Słowo „apologeci” odnosi się do starożytnych pisarzy chrześcijańskich, którzy 
stawiali sobie za cel obronę nowej religii przed poważnymi zarzutami wysuwanymi przez 
pogan i Żydów oraz upowszechnianie nauki chrześcijańskiej językiem dostosowanym 
do kultury swoich czasów. A zatem apologetami powodowala dwojaka troska: z jednej 
strony czysto apologetyczna troska o obronę rodzącego się chrześcijaństwa (άπολογία 
znaczy właśnie „obrona”), z drugiej strony troska „misjonarska” o przedstawianie treści 
wiary w języku i kategoriach myślowych zrozumiałych dla ludzi swojej epoki.

Justyn urodził się około 100 roku w pobliżu starożytnego Sychem w Samarii w Ziemi 
Świętej. Długo szukał prawdy w różnych szkołach filozoficznej tradycji greckiej. W końcu 
– jak sam opowiada w pierwszych rozdziałach swojego Dialogu z Żydem Tryfonem – pewna 
tajemnicza postać, starzec spotkany na nadmorskiej plaży najpierw wywołał w nim 
kryzys, wykazując, że człowiek nie jest zdolny zaspokoić własnymi siłami swoich aspiracji 
do tego, co boskie. Następnie wskazał mu starożytnyych proroków jako osoby, które 
trzeba prosić o pomoc w znalezieniu drogi do Boga oraz „prawdziwej filozofii”. Żegnając 
się, starzec zachęcił go do modlitwy o to, by otworzyły się przed nim bramy światła. 
«Módl się więc, by i przed tobą otwarły się bramy światłości, gdyż nikt niczego wiedzieć 
ani zrozumieć nie może, jeśli mu nie udzieli łaski zrozumienia Bóg i Chrystus Jego». 
W tym opowiadaniu kryje się decydujące wydarzenie z życia Justyna: u kresu długich, 
filozoficznych poszukiwań drogi do prawdy dotarł do wiary chrześcijańskiej. Założył 
w Rzymie szkołę, w której bezpłatnie uczył podstaw nowej religii, uważanej przez niego 
za prawdziwą filozofię. Znalazł w niej bowiem prawdę, a więc sztukę prawego życia. 
Został oskarżony i ścięty około 165 roku za panowania Marka Aureliusza, cesarza filozofa, 
do którego Justyn skierował jedną ze swych Apologii” (Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła 
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Sychem, w Samarii, w Palestynie, w rodzinie pogańskiej. Poszukując 
prawdy, poznał różne szkoły filozoficzne (stoickie, perypatetyków, pita-
gorejskie, platońskie), ale odkrycie chrześcijaństwa zaspokoiło dopiero 
jego głód prawdy. Od chwili przyjęcia chrztu, w 33 roku życia, stał się 
wielkim obrońcą wiary chrześcijańskiej. W Rzymie nauczał i pisał swoje 
dzieła; w Wiecznym Mieście również złożył swe świadectwo wiary Chry-
stusowi, ponosząc męczeńską śmierć w 167 roku. Do najważniejszych dzieł 
św. Justyna należą dwie Apologie skierowane do cesarza rzymskiego Anto-
ninusa Piusa (138–161), jego syna Marka Aureliusza (161–180) i do Senatu 
rzymskiego oraz Dialog z Żydem Tryfonem, apologia skierowana do Żydów. 
Apologia zawiera dwa opisy Eucharystii; pierwszy z nich przedstawia Mszę 
Świętą  sprawowaną w ramach wtajemniczenia dorosłych (po chrzcie) 
(roz. 65); drugi opis to Eucharystia niedzielna (roz. 67). Istotę Eucharystii 
wyjaśnia św. Justyn w rozdziale 66 swej Apologii I45. Oto trzy rozdziały 
Apologii I, które dostarczają nam bogaty opis liturgii mszalnej. 

„65. Gdy już udzielimy kąpieli temu, który uwierzył i do nas się przyłączył, 
prowadzimy go na zebranie tak zwanych „braci” i tam wszyscy wspólnie 
modlimy się gorąco za siebie, za nowo oświeconego oraz za wszystkich, 
gdziekolwiek się znajdują; prosimy, by wraz z poznaniem prawdy otrzymali 
oni łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, 
a w końcu dostąpili zbawienia wiecznego. Po ukończeniu modlitw dajemy 
sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei przynoszą przełożonemu braci 
chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. Przełożony bierze je, 
wielbi Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz odma-
wia długą modlitwę dziękczynną za dary, jakich nam Bóg udzielić raczył. 
Modlitwy oraz dziękczynienie przełożonego kończy cały lud radosnym 
okrzykiem „amen”, które to słowo hebrajskie znaczy: „niech tak będzie”. Gdy 
zaś już przełożony odprawił obrzęd eucharystyczny i cały lud przytaknął, 
wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają między obecnych Chleb, nad 
którym odprawiono modły dziękczynne oraz wino z wodą – nieobecnym 
zaś zanoszą je do domów”46.

od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznań 2008, s. 22n).
45 Por. Jungmann, Missarum Sollemnia, s. 29n; B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego 

wtajemniczenia, dz. cyt., s. 426n; S. Koperek, Rys historyczny rozwoju liturgii mszalnej, [w:] 
Msza święta, red. W. Świerzawski, dz. cyt., s. 34.

46 Cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 96n; por. 
Pierwsi apologeci greccy, red. i oprac. L. Misiarczyk, J. Naumowicz, Kraków 2004, s. 254–256.

Tekst łaciński: 65. 1 Nos vero, postquam ita abluimus eum, qui credidit et nobis 
adiunctus est, ad fratres qui dicuntur ducimus, quo congregati sunt communes preces 
fusuri et pro nobis ipsis et pro eo, qui illuminatus est, et pro ceteris, qui sunt ubique, 
omnibus intenti animo, ut digni habeamur, qui veritate cognita et bona operantes 
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„66. Pokarm ów nazywa się u nas Eucharystią (Dziękczynieniem), 
może go zaś spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej 
nauki, a ponadto został obmyty z grzechów i odrodzony, oraz żyje we-
dług przykazań Chrystusowych. W naszym bowiem przekonaniu nie jest 
to zwyczajny chleb i napój, lecz utrzymujemy, zgodnie z tym, czego nas 
nauczono, że jak niegdyś Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, wcielony Logos 
Boży, przybrał swą mocą dla naszego zbawienia ciało i krew, tak teraz 
znów tenże Logos, zesłany na skutek naszej modlitwy, przemienia – po 
odprawionym przez nas dziękczynieniu – pokarm odżywiający nasze ciało 
i naszą krew w Ciało i Krew samego wcielonego Jezusa. Opieramy się w tym 
wypadku na nauce apostołów, którzy w swych pamiętnikach zwanych 
Ewangeliami wyraźnie podają, że otrzymali następujące przykazanie: 
Jezus wziął chleb i dzięki składając, rzekł: „To czyńcie na moją pamiątkę, 
to jest ciało moje”; podobnie wziął kielich i dzięki czyniąc, rzekł: „To jest 
krew moja”; następnie rozdawał tylko im samym. Nawiasem mówiąc, złe 
demony nauczyły swych zwolenników nawet ten nasz obrzęd naśladować 
w misteriach Mitry, w których wtajemniczonemu podaje się chleb i kielich 
z wodą, oraz wymawia przy tym słowa, jakie dobrze znacie lub też o nich 
dowiedzieć się możecie”47.

et mandatis obtemperantes inveniamur, ut salutem aeternam consequamur. 2 Inter nos 
osculo salutamus precibus finitis. 3 Deinde antistiti fratrum affertur panis et poculum 
aquae et vini aqua mixti; quibus ille acceptis laudem et gloriam Patri universorum per 
nomen Filii et Spiritus sancti sursum mittit et gratiarum actionem pro eo, quod hisce ab eo 
dignati sumus, prolixe instituit; quibus precibus gratiarumque actione absolutis, omnis 
qui adest populus acclamat dicens: Amen. 4 Vox Amen hebraea lingua „Fiat” significat. 
5 Iam vero postquam antistes gratias egit et omnis populus acclamavit, ii qui apud nos 
vocantur diaconi, unicuique eorum qui adsunt, distribuunt gustanda panem et vinum 
et aquam, de quibus gratiae actae sunt, iisque qui absunt deferunt (J. A. Jungmann, Textus 
Ecclesiae antiquae, [w:] A. Hänggi, I. Pahl, Prex eucharistica…, dz. cyt., s. 68–73).

47 Cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 96n; por. Pierwsi 
apologeci greccy, dz. cyt., s. 254–256.

Tekst łaciński: 66. 1 Atque hic cibus vocatur apud nos eucharistia, cuius nulli alii par-
ticipi esse licet, nisi qui credit veram esse doctrinam nostram et ablutus est lavacro, quod 
fit in remissionem peccatorum et in regenerationem, et ita vivit, ut Christus tradidit. 2 Non 
enim ut communem panem aut communem potum haec sumimus; sed quemadmodum per 
logum Dei incarnatus Iesus Christus servator noster et carnem et sanguinem pro salute 
nostra habuit, ita cibum, super quo logum ab eo ortum devocando gratiae actae sunt, 
ex quo sanguis et carnes nostrae per mutationem aluntur, illius incarnati Iesu et carnem 
et sanguinem esse didicimus. 3 Nam apostoli in commentariis ab ipsis compositis, quae 
vocantur evangelia, ita sibi mandatum esse tradiderunt, Iesum accepto pane gratiisque 
actis dixisse: Hoc facite in commemorationem meam, hoc est corpus meum; et calice 
similiter accepto actisque gratiis dixisse: Hic est sanguis meus, et solis ipsis dedisse. 4 Quod 
etiam in Mithrae mysteriis ut fieret, docuerunt imitati pravi daemones; panem enim 
calicemque aquae, quando quis initiatur sacris, adponi carminibus quibusdam additis vel 
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„67. To, co wyżej opisałem, zawsze sobie później nawzajem przypomi-
namy; zamożniejsi spośród nas wspierają biednych i trzymamy się stale 
razem. Przy każdym też posiłku wielbimy Stwórcę świata przez Syna Jego, 
Jezusa Chrystusa, i przez Ducha Świętego.

W dniu zaś zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu 
zebranie wszystkich nas zarówno z miast, jak ze wsi. Czyta się wtedy pa-
miętniki apostolskie lub pisma prorockie, jak długo na to czas pozwala, 
gdy zaś lektor skończy, przełożony żywym słowem upomina i zachęca 
do naśladowania tych wzniosłych nauk. Następnie powstajemy z miejsc 
i modlimy się, po modlitwie zaś następują opisane już poprzednio ceremo-
nie, mianowicie przynosi się chleb oraz wino z wodą, nad którymi przeło-
żony odprawia modły i dziękczynienia, ile tylko może, lud zaś odpowiada 
mu radosnym „amen” – wreszcie następuje rozdawanie każdemu cząstki 
pokarmu eucharystycznego; nieobecnym zanoszą go diakoni. Kogo stać 
na to, a ma dobrą wolę, ofiarowuje datki, jakie chce i może, po czym całą 
zbiórkę składa się na ręce przełożonego. Ten roztacza opiekę nad sierota-
mi, wdowami, chorymi, lub też z innego powodu cierpiącymi niedostatek, 
a także nad więźniami oraz obcymi goszczącymi w gminie; jednym słowem 
spieszy z pomocą wszystkim potrzebującym. 

Zgromadzenia zaś nasze odbywają się w dniu Słońca dlatego, że jest 
to pierwszy dzień, w którym Bóg, przetworzywszy ciemności oraz pramate-
rię, uczynił świat, a także, ponieważ w tym właśnie dniu zmartwychwstał 
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Ukrzyżowano Go bowiem w przeddzień 
dnia Saturna, zaś nazajutrz po owym dniu, czyli w dzień Słońca, ukazał 
się On apostołom i przekazał im tę właśnie naukę, jaką niniejszym przed-
łożyliśmy wam do rozważenia”48.

scitis vel discere potestis (J. A. Jungmann, Textus Ecclesiae antiquae, [w:] A. Hänggi, I. Pahl, 
Prex eucharistica…, dz. cyt., s. 68–73).

48 Cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 96n; por. Pierwsi 
apologeci greccy, dz. cyt., s. 254–256.

Tekst łaciński: 67. 1 Nos vero post haec in futurum semper has res inter nos in memo-
riam revocamus; et cum habemus, indigentibus omnibus subvenimus et semper sumus 
una nobiscum. 2 Atque pro omnibus, quibus vescimur, laudamus fabricatorem omnium 
per Filium eius Iesum Christum et per Spiritum sanctum. 3 Et die qui dicitur solis omnium, 
qui in urbibus et in agris habitant, in unum fit conventus et commentarii apostolorum 
vel scripta prophetarum leguntur, quoad tempus fert. 4 Deinde, ubi lector desiit, antistes 
oratione admonet et incitat ad haec praeclara imitanda. 5 Postea consurgimus simul 
omnes precesque fundimus; atque, ut supra diximus, ubi precari desiimus, panis affertur 
et vinum et aqua, et antistes preces una cum gratiarum actionibus pro viribus sursum 
mittit, et populus acclamat dicendo Amen; eaque, de quibus gratiae actae sunt, cum 
unoquoque communicantur et iis, qui absunt, per diaconos mittuntur. 6 Divites autem, 
quibus placet, pro suo quisque arbitrio quod visum est largiuntur, et quod colligitur 
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Dwa opisy sprawowania Eucharystii (Apologia I, r. 65: Msza święta złą-
czona z udzieleniem chrztu i bierzmowania i r. 67: Eucharystia niedzielna), 
przedstawione przez św. Justyna Apologetę, ukazują nam wystarczająco 
dokładną strukturę Mszy Świętej w połowie II wieku oraz charakterystyczne 
dla tej epoki prawdy teologiczne. Liturgię mszalną stanowią dwie części, 
które językiem Konstytucji Apostolskich (IV w.) nazywano przez długie wieki 
Mszą katechumenów i Mszą wiernych , a które nauką konstytucji o litur-
gii świętej Soboru Watykańskiego II (1962–1965) można nazwać: liturgią 
słowa i liturgią eucharystyczną; ich „ramy” stanowią: obrzędy wstępne 
i obrzędy zakończenia49.

Obrzędy wstępne: zgromadzenie wiernych, wspólnota modlitwy50.
MSZA KATECHUMENÓW – LITURGIA SŁOWA 
1. Czytanie Pisma Świętego: Pamiętniki Apostolskie zwane Ewangeliami51 

lub Pisma prorockie („jak długo na to czas pozwala”)52.
2. Homilia celebransa („który żywym słowem upomina i zachęca do na-

śladowania tych wzniosłych nauk”)53.
3. Modlitwa wiernych (za siebie, za nowo oświeconego oraz za wszyst-

kich, gdziekolwiek się znajdują)54.
4. Pocałunek pokoju (kończący liturgię słowa)55.
MSZA WIERNYCH – LITURGIA EUCHARYSTYCZNA56

1. Przygotowanie darów (przyniesienie chleba i kielicha z winem zmie-
szanym z wodą).

2. Modlitwa dziękczynna („eucharystyczna”) celebransa i aklamacja ludu.
3. Komunia Święta („rozdawanie każdemu cząstki pokarmu euchary-

stycznego” oraz „wino i wodę”).

apud antistitem deponitur, et ipse subvenit et pupillis et viduis et iis, qui ob. morbum 
aliamve ob causam inopia premuntur, et qui in vinculis sunt, adventantibusque peregre 
hospitibus, denique omnium, qui in egestate sunt, curator exsistit. 7 Solis autem die una 
omnes convenimus, quo Deus tenebras materiemque immutando mundum creavit et Iesus 
Christus servator noster eodem die e mortuis resurrexit; pridie enim Saturni diei cruci 
affixerunt eum et postridie Saturni, qui est solis dies, visus apostolis suis discipulisque 
haec tradidit, quae quidem reputanda et vobis proposuimus (J. A. Jungmann, Textus 
Ecclesiae antiquae, [w:] A. Hänggi, I. Pahl, Prex eucharistica…, dz. cyt., s. 68–73).

49 Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 56; OWMR (2000) 28.
50 Zob. Apologia, rozdz. 67.
51 Zob. tamże, rozdz. 66.
52 Zob. tamże, rozdz. 67.
53 Zob. tamże.
54 Por. tamże, rozdz. 65 i 67.
55 Por. tamże.
56 Por. tamże.
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Obrzędy zakończenia: zbiórka darów dla potrzebujących i ich rozdzie-
lanie przez pasterza wspólnoty.

Św. Justyn przedstawia ponadto wykład o istocie Eucharystii57 oraz 
teologiczne uzasadnienie chrześcijańskiej niedzieli58.

3. Eucharystia w Tradycji Apostolskiej 
św. Hipolita Rzymskiego59

Hipolit, zwany powszechnie Rzymskim, to kapłan, egzegeta i teolog-
-apologeta żyjący w 1 poł. III wieku. Był Rzymianinem posługującym się 
językiem greckim jako językiem teologicznym, używanym powszechnie 
od początków chrześcijaństwa. Pozostawał w opozycji do papieży swego 
czasu; jednakże zesłanie wraz z papieżem Poncjanem, potem pojednanie 
i męczeńska śmierć stały się podstawa jego kultu w Rzymie60.

Poza innymi dziełami Hipolita, sławne stało się jego dzieło liturgiczno-
-kanoniczne Αποστολική Παράδοσις – Traditio Apostolica – Tradycja Apostolska, 
napisana ok. 215 roku, przed zerwaniem Hipolita z papieżem Kalikstem 
(† 222).W dziele tym znajdujemy bardzo cenny przekaz pierwszego (z za-
chowanych) tekstu „Modlitwy eucharystycznej” Kościoła; wszystkie 
wcześniejsze dokumenty zawierają jedynie krótkie wzmianki dotyczące 
liturgicznego życia Kościoła. W tekście Hipolita wyraźnie wyodrębniają 
się takie części, które później będą stanowić istotne elementy modlitw 
eucharystycznych Kościoła, a więc: dziękczynienie, opowiadanie o usta-
nowieniu, anamneza, epikleza i doksologia61.

Św. Hipolit nawiązuje w pierwszej części swej anafory do tekstów 
Ewangelistów i  św. Pawła o ustanowieniu Eucharystii, które mówią 
o modlitwie dziękczynnej Chrystusa Pana nad chlebem i winem. Dlate-
go chrześcijanie, naśladując swego Mistrza, rozpoczynają swoją wielką 

57 Por. tamże, rozdz. 66.
58 Por. tamże, rozdz. 67.
59 Określenie „modlitwa eucharystyczna” lub „anafora” oznacza uroczystą modlitwę 

wypowiadaną podczas sprawowania centralnej części mszy świętej, począwszy od „Pan 
z wami” i „W górę serca” aż do: „Przez Chrystusa, z Chrystusem…”. Jest to modlitwa 
wyrażająca dziękczynienie i uwielbienie, a także prośby zanoszone do Boga odmawiana 
nad chlebem i winem, kiedy, naśladując Chrystusa Pana, powtarzamy i aktualizujemy 
to, co Pan uczynił na ostatniej wieczerzy, zanim będziemy uczestniczyć w Komunii Jego 
Ciała i Krwi (zob. S. Czerwik, Nowe Modlitwy Eucharystyczne, [w:] J. Kudasiewicz (red.), 
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, Warszawa 1981, s. 271.

60 Por. J. A. Jungmann, Textus Ecclesiae antiquae, [w:] A. Hänggi, I. Pahl, Prex eucharistica…, 
dz. cyt., s. 80; J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmien-
nictwa, Poznań 1971, s. 194–197 (Starożytna Myśl Chrześcijańska, 2).

61 Zob. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 446n.
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modlitwę eucharystyczną od dziękczynienia. Włączają się tym w bogatą 
tradycję hebrajskiego „błogosławienia posiłków”, tak charakterystycznego 
w swej wymowie zwłaszcza podczas wieczerzy paschalne; dialog wstępny 
jest wyraźnym nawiązaniem do „błogosławieństwa trzeciego kielicha” 
w znanym „berakoth” z paschalnego „Birkat ha – mazon”. „Tradycja 
Apostolska” rozpoczyna zatem wzorcową modlitwę od dziękczynienia, 
które jest skierowane do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

W Mszale rzymskim Pawła VI (1970) druga modlitwa eucharystyczna 
jest adaptacją do współczesnych potrzeb anafory św. Hipolita z Tradycji 
Apostolskiej.

Hippolytus, Prex Eucharistica in „Traditione Apostolica”62

Qui cumque factus fuerit episcopus, omnes os offerant pacis, salutantes eum quia 
dignus effectus est. Illi vero offerant diacones oblationem, quique imponens manus 
in eam, cum omni presbyterio, dicat gratias agens:

Dominus vobiscum.
Et omnes dicant: Et cum spiritu tuo.
Sursum corda. – Habeamus ad Dominum.
Gratias agamus Domino. – Dignum et iustum est.
Et sic iam prosdequatur:
Gratias tibi referimus, Deus, per dilectum puerum tuum Iesum Christum, quem 

in ultimis temporibus misisti nobis salvatorem et redemptorem et angelum voluntatis 
tuae, qui est Verbum tuum inseparabile, per quem omnia fecisti, et [cum] beneplacitum 
tibi fuit, misisti de caelo in matricem virginis; quique, in utero habitus, incarnatus est 
et Filius tibi ostensus est, ex Spiritu sancto et virgine natus.

Qui voluntatem tuam complens et populum sanctum tibi adquirens, extendit manus, 
cum pateretur, ut a passione liberaret eos qui in te crediderunt.

Qui cumque traderetur voluntariae passioni, ut mortem solvat et vincula diaboli 
dirumpat, et infernum calcet et iustos illuminet, et terminum figat et resurrectionem 
manifestet, accipiens panem, gratias tibi agens dixit: Accipite, manducate, hoc est corpus 
meum quod pro vobis confringetur.

Similiter et calicem dicens: Hic est sanguis meus, qui pro vobis effunditur. Quando 
hoc facitis, meam commemorationem facitis.

Memores igitur mortis et resurrectionis eius, offerimus tibi panem et calicem, gratias 
tibi agentes, quia nos dignos habuisti adstare coram te et tibi ministrare. Et petimus, 
ut mittas Spiritum tuum sanctum in oblationem sanctae Ecclesiae; in unum congregans, 
des omnibus qui percipiunt [de] sanctis in repletionem Spiritus sancti, ad confirmationem 
fidei in veritate, ut te laudemus et glorificemus per puerum tuum Iesum Christum: per 
quem tibi gloria et honor Patri et Filio cum sancto Spiritu in sancta Ecclesia tua et nunc 
et in saecula saeculorum. Amen.

62 Zob. J. A. Jungmann, Textus Ecclesiae antiquae, [w:] A. Hänggi, I. Pahl, Prex eucharistica…, 
dz. cyt., s. 80n.
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Św. Hipolit Rzymski: Tradycja Apostolska 
– modlitwa eucharystyczna (anafora)63

Wyświęconemu biskupowi dadzą następnie wszyscy pocałunek pokoju, winszując 
mu, iż stał się godny zaszczytu, jakiego dostąpił. Gdy zaś diakoni przyniosą dary ofiarne, 
on włoży na nie, wespół z prezbiterami, ręce i odmówi następującą modlitwę dziękczynną 
(eucharystyczną): 

„Pan z wami – na co wszyscy odpowiedzą: i z duchem twoim;
W górę serca – a wszyscy: Mamy je wzniesione ku Panu;
Dzięki składajmy Panu – Godne to i sprawiedliwe.
I dalej niech kontynuuje:
Dziękujemy Ci, Boże, przez umiłowanego Sługę [Syna] Twego, Jezusa Chrystusa, którego 

w tych czasach ostatecznych zesłałeś nam jako Zbawiciela i Odkupiciela, i jako Zwiastuna 
woli Twojej. On jest Słowem Twoim nieodłącznym, przez które wszystko stworzyłeś 
i okazało się miłe w Twoich oczach; zesłałeś Je z nieba do łona Dziewicy, a noszone w Jej 
łonie stało się ciałem i okazało się Synem Twoim, zrodzonym z Ducha Świętego oraz 
z tejże Dziewicy.

On to spełniając Twoją wolę i nabywając dla Ciebie lud święty, wyciągnął swe ręce, 
gdy cierpiał, aby wyzwolić od męki tych, którzy w Ciebie uwierzyli.

Gdy zaś dobrowolnie wydał się na mękę, by zniszczyć śmierć, zerwać więzy szatana, 
piekło podeptać, oświecić sprawiedliwych, ustanowić [Nowe] Prawo [Nowy Testament], 
oraz oznajmić zmartwychwstanie, wziął chleb, dzięki czynił i mówił: Bierzcie i jedzcie, 
to jest Ciało moje, które za was jest łamane; podobnie wziął kielich, mówiąc: To jest krew 
moja, która za was jest wylana; ilekroć to czynicie, czyńcie na pamiątkę moją.

Wspominając zatem Jego śmierć i zmartwychwstanie, ofiarujemy Ci [ten] chleb i kielich, 
dziękując, żeś nas uznał za godnych, byśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Prosimy Cię 
[usilnie, pokornie], byś zesłał Twojego Ducha Świętego na ofiarę Kościoła; gromadząc 
w jedno – daj wszystkim świętym, którzy przyjmują [z daru ofiarnego], napełnienie Duchem 
Świętym ku utwierdzeniu wiary w prawdzie, byśmy Cię chwalili i wysławiali przez Sługę 
[Syna] Twego, Jezusa Chrystusa.

Przez którego Tobie chwała i cześć, Ojcu i Synowi wraz z Duchem Świętym, w Twoim 
świętym Kościele, i teraz, i na wieki wieków, amen”.

Wezwanie Kyrie eleison – Panie zmiłuj się nad nami w liturgii Mszy Świętej 
jest pozostałością z szeregu modlitw błagalnych, które w tym miejscu 
odprawiano za katechumenów i w różnych potrzebach Kościoła. Kształt 
tej modlitwie-prośbie, błaganiu (deprecatio) nadał papież Gelazy (492–496), 
który w tej części obrzędów wstępnych Mszy Świętej wprowadził szereg 
pięknych wezwań kończących się słowami: Kyrie eleison64.

63 Cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 306n; B. Mo-
krzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 445n.

64 Zob. J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, s. 317 i 456–458.
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4. Msza święta „Klementyńska” w Konstytucjach apostolskich 
Konstytucje apostolskie (łac. Constitutiones Apostolorum) to bardzo obszerne 

dzieło starożytności chrześcijańskiej, kompilacja tekstów teologiczno-li-
turgiczno-prawnych, które powstało w Antiochii około 380 roku65. Całość 
Konstytucji stanowi osiem ksiąg, z których większość to znane skądinąd 
różne, wcześniejsze teksty. I tak, sześć pierwszych ksiąg tworzy zasadniczo 
dzieło pochodzące z połowy III wieku, a zatytułowane Didascalia, dosto-
sowane przez autora do wymogów swojego czasu. Księga siódma nosząca 
tytuł: Życie, dziękczynienie i wtajemniczenie chrześcijańskie, omawia, w oparciu 
o Didache (I–II wiek), drogę życia i drogę śmierci, podaje wskazania i rozpo-
rządzenia m.in. dotyczące katechumenatu, udzielania sakramentu chrztu 
i modlitwach chrzcielnych, o poście, o postawie życiowej tych wszystkich, 
którzy modlą się słowami Modlitwy Pańskiej i o modlitwie w ciągu dnia, 
o uczestnictwie w Eucharystii i dziękczynieniu po Komunii, o świętowa-
niu niedzieli, o przymiotach kandydatów na duchownych, o święceniach 
biskupich i o błogosławieństwach66.

Księga ósma Konstytucji Apostolskich, zatytułowana O charyzmatach, 
święceniach i kanonach kościelnych, w swojej pierwszej części, jest utworzo-
na z wielu (choć zmienionych) tekstów Tradycji Apostolskiej św. Hipolita 
Rzymskiego († 235). Znajdujemy tu teologiczny komentarz o charyzmatach 
i godnościach w Kościele, przekaz Apostołów o święceniach biskupich i Eu-
charystii oraz sposób wyświęcania duchownych i inne modlitwy Kościoła67. 
Zamieszczony w księdze ósmej opis obrzędów Mszy Świętej i teksty mszalne 
(a wśród nich słynna, najdłuższa anafora, czyli „modlitwa eucharystyczna”), 
przypisywane papieżowi św. Klemensowi Rzymskiemu, zostały nazwane 
Liturgią – Mszą Klementyńską.  Do księgi ósmej dołączony jest zbiór 85 tzw. 
„Kanonów Apostolskich”, które pod taką nazwą były rozpowszechnione 
niezależnie od Konstytucji. „Kanony” dotyczą rozporzadzeń odnoszących 
się do wyboru, święceń i obowiązków duchownych; widać w nich wyraźne 
wpływy synodów IV wieku, a swoją formą przypominają kanony soborowe. 

M sz a  K l e m e n t y ń s k a ,  której obrzędy i  teksty po raz pierwszy 
dostarcza nam niezwykle ważne i z wielu względów bardzo interesujace 
dzieło, jakim są Konstytucje Apostolskie, składa się z tzw. Mszy katechumenów 
i Mszy wiernych. Porządek (ordo) i dokładny przebieg pierwszej części, Mszy 

65 Por. Synody i kolekcje praw, oprac. A. Baron, H. Pietras, t. 2: Konstytucje apostolskie, 
Kraków 2007, s. XIII; niektórzy autorzy podają jako miejsce powstania tego tekstu 
Konstantynopol lub Syrię (por. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. 
cyt., s. 467; S. Koperek, Rys historyczny rozwoju, dz. cyt., s. 42n).

66 Zob. Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. XV.
67 Por. tamże. 
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katechumenów (liturgia słowa), podaje księga druga Konstytucji, opisując 
ponadto przygotowanie prosfory (darów ofiarnych), złożenie ofiary eucha-
rystycznej i Komunię wiernych (z Mszy wiernych). Księga ósma natomiast, 
krótko zarysowuje Mszę katechumenów, szeroko prezentując drugą część, 
czyli Mszę wiernych (liturgię eucharystyczną).

Msza katechumenów68

– Czytanie Prawa i Proroków („teksty Mojżesza i Jozuego, fragmenty 
z Księgi Sędziów, Królów, Kronik, Hioba, Salomona i szesnastu Proroków”69).

– Śpiew psalmów Dawida (po dwóch lekturach [czytaniach] psalmista 
„odśpiewa hymny Dawida, a lud odpowie mu, śpiewając refren”70).

– Czytanie Dziejów Apostolskich oraz Listów św. Pawła („listy naszego 
współpracownika Pawła skierowane do Kościołów pod natchnieniem 
Ducha Świętego”71).

– Czytanie Ewangelii (prezbiter lub diakon odczytuje Ewangelie, „które 
ja Mateusz i Jan przekazaliśmy wam oraz te, które otrzymali i pozostawili 
wam współpracownicy Pawła, Łukasz i Marek”72. „Podczas lektury Ewangelii 
wszyscy prezbiterzy i diakoni oraz cały lud niech stoi w głębokiej ciszy, 
gdyż napisano: „Zamilknij, Izraelu i słuchaj” [Pwt 27, 9] oraz: „Ty stań tutaj 
i słuchaj” [por. Pwt 5, 31]73).

– Homilia („prezbiterzy wygłoszą po kolei zachętę do ludu, ale nie 
wszyscy, a na samym końcu przemówi biskup, który jest niczym kapitan 
na okręcie”74; „Po odczytaniu Prawa i Proroków, naszych Listów, Dziejów 
i Ewangelii nowo ustanowiony [biskup] niechaj pozdrowi Kościół tymi 
słowami: „Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar 
jedności Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi” [2 Kor 13, 13]. 
Wszyscy niech odpowiedzą: „I z duchem twoim”. Po aklamacji niechaj 
biskup wygłosi do ludu słowa pocieszenia”75).

– Wezwania (po opuszczeniu miejsca modlitwy przez „słuchających” 
[niezapisanych jeszcze do chrztu] i niewierzących) za katechumenów76, 

68 W liturgii mszalnej po Soborze Watykańskim II: „Liturgia Słowa”.
69 Konstytucje Apostolskie (dalej: KA) II: 57, 5 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, 

s. 70*).
70 KA II: 57, 6 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 70*).
71 KA II: 57, 7 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 70*).
72 Tamże.
73 KA II: 57, 8 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 70*).
74 KA II: 57, 9 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 70*).
75 KA VIII: 5, 11n (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 224*).
76 Tamże, 6, 1–14 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 224*–226*).
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za opętanych77, za oświecanych78, za nawracających się (czyniących poku-
tę)79. Diakon kieruje „litanijne” intencje nad każdą klęczącą z tych grup, 
a „wszyscy wierzący po każdym wezwaniu” mówią w skupieniu: „Panie, 
zmiłuj się!”80. Na zakończenie wezwań, biskup nakłada ręce na stojących 
już i pochylonych, i udziela błogosławieństwa w formie długiej modlitwy81, 
a następnie diakon odsyła poszczególne grupy, mówiąc: „Katechumeni, 
odejdźcie w pokoju”; „Odejdźcie, opętani”; „Odejdźcie, mający być oświeceni”; 
„Odejdźcie, czyniący pokutę!”82. Po wyjściu katechumenów i pokutników, 
wszyscy razem powstają i „zwróceni na wschód” modlą się „do Boga, który 
wstąpił na szczyty niebios na Wschodzie”. „Uczynią to dla wspomnienia 
pradawnego przebywania w raju na Wschodzie, skąd został wygnany pierw-
szy człowiek, gdy ulegając podszeptowi węża przekroczył przykazanie”83.

Msza wiernych84 

– Wezwania litanijne za wiernych85 (Pozostają tylko wierni, którzy klękają, 
a diakon wypowiada wezwania modlitwy, poprzedzone przypomnieniem: 
„Niech się tu nie zbliża nikt, komu tego zakazano, a my, wszyscy wierni, 
zegnijmy kolana, módlmy się do Boga przez Jego Chrystusa, wszyscy błagaj-
my Boga przez Jego Chrystusa”86). Wszyscy modlą się „za pokój i porządek 
świata i świętych Kościołów”, „za święty, katolicki i apostolski Kościół Boży, 
który rozciąga się aż po krańce ziemi”, za „świętą parafię”, „za wszystkich 
biskupów świata”, za biskupa Jerozolimy, Rzymu, Antiochii i Aleksandrii, 
za prezbiterów, „za wszystkich pełniących posługi w Chrystusie”, „za lek-
torów, kantorów, dziewice, wdowy i sieroty”, „za małżonków i rodziców”, 
„za eunuchów, którzy żyją święcie”, „za tych, którzy w świętym Kościele 
składają dary i udzielają ubogim jałmużny”, „za tych, którzy składają ofiary 
i pierwociny Panu Bogu naszemu”, za neofitów, za „doświadczonych cho-
robą”, „za tych, którzy podróżują po morzu i lądzie”, „za tych, którzy dla 
imienia Pańskiego przebywają w kopalniach, na wygnaniu, w więzieniach 

77 Tamże, 7, 1–9 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 226*n).
78 Tamże, 8, 1–6 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 228*).
79 Tamże, 9, 1–11 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 229*n).
80 Zob. tamże, 6, 4 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 224*).
81 Zob. tamże, 6, 10–13; 7, 4–8; 8, 5; 9, 8–10 (Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 225*n. 

226*n. 228*. 230*).
82 Tamże, 6, 14; 7, 9; 8, 6; 9, 11 (Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 226*. 227*. 228*. 230*).
83 KA II: 57, 14 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 71*). Por. Ps 68 (67), 34; 

Rdz 2, 8; Rdz 3. 
84 Od 1970 roku: „Liturgia Eucharystyczna”.
85 Dzisiejsza (tj. od 1970 roku): Modlitwa wiernych zwana też Modlitwą powszechną.
86 KA VIII: 10, 2 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 231*).
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i w kajdanach”, „za cierpiących srogą niewolę”, „za nieprzyjaciół i za tych, 
którzy nas nienawidzą”, „za tych, którzy nas prześladują dla imienia Pana”, 
„za tych, którzy pozostają na zewnątrz i pobłądzili”, „za dzieci Kościoła”, 
„za siebie nawzajem”, „za każdą duszę chrześcijańską” i  jako ostatnia 
prośba: „Ocal nas i podźwignij, o Boże, przez swoje miłosierdzie”. Po tych 
wezwaniach wszyscy powstają, modlą się żarliwie i wzajemnie się polecają 
„Bogu żywemu przez Jego Chrystusa”87. Następnie biskup (arcykapłan) 
odmawia długą modlitwę, w której m.in. zwraca się do wszechmogące-
go, najwyższego Pana, aby przez Chrystusa wejrzał na swoją owczarnię 
i uwolnił ją „od wszelkiej niewiedzy i złego uczynku”, aby przyjął łaskawie 
ich modlitwy, zachował „ich w wytrwałości, nienagannych i bez zarzutu, 
aby byli święci ciałem i duszą”; „Uświęć ich w swojej prawdzie, bo Słowo 
Twoje jest prawdą” (por. J 17, 17). Biskup prosi o uwolnienie wiernych „od 
wszelkiej choroby i wszelkiej słabości, od wszelkiego grzechu, od wszel-
kiego podstępu i zdrady, od strachu przed nieprzyjacielem, „od strzały 
latającej w dzień i od nieszczęścia czyhającego w ciemności” (por. Ps 91 
[90], 5n). Na zakończenie modlitwy biskup, słowami: „Pokój Boży niech 
będzie z wami wszystkimi”, pozdrawia zebrany lud, który mu odpowiada: 
„I z duchem twoim”88. Według drugiego rozdziału Konstytucji Apostolskich 
biskup (nazwany tu arcykapłanem), modląc się o pokój dla ludu, błogosławi 
go „tymi samymi słowami, którymi Mojżesz polecił kapłanom błogosławić 
lud: «Niechaj cię Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze 
swoje nad tobą, niechaj się nad tobą zlituje, niechaj Pan zwróci ku tobie 
oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem» (Lb 6, 24–26). Biskup – kontu-
nuując Konstytucje – modli się więc tak: „Ocal lud Twój, Panie, i błogosław 
Twemu dziedzictwu, które nabyłeś i odkupiłeś drogocenną krwią swojego 
Chrystusa i nazwałeś królewskim kapłaństwem i ludem świętym”89.

– Pocałunek pokoju. Diakon, po błogosławieństwie biskupa, zwraca się 
do wszystkich: «Pozdrówcie się wzajemnie świętym pocałunkiem»90.W 
księdze drugiej Konstytucji Apostolskich znajduje się opis, według którego 
pocałunek pokoju ma miejsce przed modlitwą wiernych, kiedy diakon 
„asystujący arcykapłanowi” upomina wiernych, aby nikt nie żywił wobec 

87 Tamże, 10, 3–22 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 231*–233*).
88 Tamże, 11, 1–8 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 233*n). Konstytucje 

Apostolskie w drugim rozdziale podają „skróconą” formę modlitwy wiernych, stwierdzając, 
iż diakon modli się: „za cały Kościół oraz za cały świat i poszczególne jego części, a także 
za plony, za kapłanów i rządzących, za arcykapłana, za króla oraz w intencji powszechnego 
pokoju” (KA II: 57, 18, [cyt. za:] Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 71*).

89 KA II: 57, 19n (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 71*n). Por. Ps 28 (27), 9; Ps 
74 (73), 2; Dz 20, 28; 1 P 1, 19; 1 P 2, 9.

90 Por. Rz 16, 16; 1 Kor 16, 20.
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nikogo urazy i obłudy, ale pozdrawiając się wzajemnie pocałunkiem w Panu, 
nie czynił tego zdradliwie, „jak Judasz, który pocałunkiem wydał Pana”91. 
Duchowni dają pocałunek biskupowi, a świeccy: mężczyźni mężczyznom, 
niewiasty niewiastom. Dzieci pozostają „przed podwyższeniem ołtarza, 
a jeden diakon” pilnuje, aby nie przeszkadzały, inni diakoni „przechadzają 
się i obserwują mężczyzn i kobiety, aby nikt nie hałasował, nie wiercił się, 
nie szeptał i nie drzemał. Subdiakoni […] stoją w drzwiach mężczyzn, a dia-
konisy w drzwiach kobiet i baczą, aby podczas anafory nikt nie wychodził, 
aby nie otwierano drzwi, gdyby nadszedł ktoś z wiernych”92.

– Umycie rąk. Jeden ze subdiakonów podaje biskupowi i kapłanom wodę 
do obmycia rąk, a gest ten jest symbolem „czystości dusz poświęconych Bogu”93.

– Przygotowanie darów ofiarnych. Na początku tego obrzędu diakon 
zwraca się do zebranych z poleceniem: „Nie ma tu miejsca dla żadnego 
ze słuchających, dla żadnego niewierzącego, dla żadnego innowiercy. Niechaj 
zbliżą się ci, którzy odmówili pierwszą modlitwę. Matki niech przygarną 
do siebie dzieci94. Niech nikt nie będzie przeciw nikomu, niech nikt nie 
będzie obłudny. Zwróćmy się do Pana i z bojaźnią i drżeniem powstańmy, 
aby złożyć Ofiarę”95. Następnie diakoni przynoszą biskupowi na ołtarz dary 
ofiarne, a prezbiterzy stają po prawej i lewej jego stronie, „jak uczniowie 
asystujący swemu mistrzowi”. Dwaj diakoni stają „po obu stronach ołtarza 
i wachlarzem z delikatnej błony lub płótna albo pawim piórem […] łagodnie 
odganiają fruwające owady, by nie wpadły do kielichów”96.

– Anafora – modlitwa eucharystyczna. Biskup, „ubrany w lśniącą sza-
tę”, po modlitwie w milczeniu, wraz z kapłanami czyni ręką znak krzyża 
na czole i rozpoczyna modlitwę eucharystyczną pozdrowieniem trynitar-
nym: «Łaska wszechmogącego Boga, miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa 
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi» (por. 2 Kor 
13, 13), na co wszyscy jednogłośnie odpowiadają: «I z duchem twoim». 
I następuje dalszy ciąg dialogu wstępnego, gdy biskup mówi: «W górę 
umysł»97, a wszyscy odpowiadają: «Wznosimy go do Pana». „Arcykapłan: 

91 KA II: 57, 16n (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 71*). Por. Mt 26, 49; Łk 22, 48.
92 KA VIII: 11, 9–11 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 234*n).
93 Tamże, 11, 12 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 235*).
94 To znaczy, że te dzieci były ochrzczone (zob. Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, 

s. 235*, przypis B).
95 KA VIII: 12, 2 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 235*).
96 Tamże, 12, 3 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 235*).
97 Autorzy polskiego tłumaczenia Konstytucji napisali w przypisie do tego wyrażenia: 

„Dzisiaj mówimy «w górę serca»; serce i umysł były synonimami […]; tłumaczymy tak, 
aby polski czytelnik mógł lepiej odczuć ducha języka greckiego, w którym mówiono 
o nawróceniu umysłu, mając na myśli to, co dzisiaj my nazywamy nawróceniem serca” 
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«Dzięki składajmy Panu». Wszyscy: «Godne to i sprawiedliwe»98. Następuje 
długa prefacja99, której tekst tworzy anamneza stworzenia100, anamneza 
pierwszego Przymierza101, Trisagion biblijny («Święty, święty, święty, Pan 
Bóg Zastępów, Pełne jest niebo i ziemia Jego chwały. Błogosławiony jesteś 
na wieki. Amen»)102, anamneza chrystologiczna103, anamneza Wieczernika 
(ustanowienie i konsekracja: «Wspominając więc to, co dla nas przeszedł, 
i wypełniając Jego polecenie, dziękujemy Ci, wszechmogący Boże, nie tak, 
jak powinniśmy, lecz tak, jak potrafimy. Albowiem tej nocy, kiedy był 
wydany, wziął chleb w swoje święte i nieskalane ręce i wzniósłszy oczy 
do Ciebie, swego Boga i Ojca, łamał i podawał swoim uczniom, mówiąc: ‘Oto 
tajemnica Nowego Przymierza, bierzcie z tego i jedzcie, to jest Ciało Moje, 
za wielu starte na odpuszczenie grzechów’. Podobnie, kielich napełniwszy 
winem i wodą, pobłogosławił go i podał im, mówiąc:’Pijcie z niego wszyscy, 
to jest Krew Moja, za wielu wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie 
na Moją pamiątkę. Albowiem ilekroć ten chleb jecie i ten kielich pijecie, 
śmierć Moją głosicie, aż przyjdę’104). Anamneza i ofiarowanie: «Wspomina-
jąc więc Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie oraz 
oczekując Jego ponownej paruzji w przyszłości, kiedy przyjdzie w chwale 
i mocy, aby sądzić żywych i umarłych oraz oddać każdemu według jego 
uczynków, zgodnie z Jego ustanowieniem ofiarujemy Tobie, Królu i Boże, 
ten chleb i ten kielich, i dzięki Ci przezeń składamy, że uznałeś nas za god-
nych, byśmy stali przed Tobą i Tobie służyli jako kapłani”105. Epikleza: 
«Prosimy Ciebie, racz wejrzeć życzliwie na te dary, które leżą przed Tobą, 
Boże […] i łaskawie je przyjmij […]; ześlij na tę ofiarę Twojego Świętego 
Ducha, […] aby uczynił ten chleb Ciałem Twojego Chrystusa, a kielich Jego 
krwią; niech ci, którzy je spożywają, umocnią się w pobożności, uzyskają 
odpuszczenie grzechów, uwolnią się od szatana i jego błędu, niech będą 
napełnieni Duchem Świętym, staną się godni Twojego Chrystusa i otrzymają 
życie wieczne w pojednaniu z Tobą, wszechmogący Panie”106. Modlitwa 

(Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 236*, przypis A).
98 KA VIII: 12, 5 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 236*).
99 Tamże, 12, 6n (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 236*).
100 Tamże, 12, 8–17 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 237*n).
101 Tamże, 12, 18–26 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 238*–241*).
102 Tamże, 12, 27 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 241*).
103 Tamże, 12, 29–34 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 242*n).
104 Tamże, 12, 35–37 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 243*n). Por. 1 Kor 11, 

25; Łk 22, 20; Mt 26, 26; Mk 14, 22; Łk 22, 19; Mt 26, 28; Mt 26, 27n; Łk 22, 29; 1 Kor 11, 24. 26.
105 KA VIII: 12, 38 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 244*). Por. Mt 24, 30; 

Mk 13, 26; Łk 21, 27; 1 P 4, 5; 2 Tm 4, 1; Rz 2, 6; Ps 62 (61), 13; 1 Kor 11, 26; Kol 3, 17.
106 Tamże, 12, 39 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, 244*). Por. KA VIII: 5, 1. 
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wstawiennicza107: celebrans-biskup modli się w tym miejscu za święty 
Kościół, rozproszony po całej ziemi; za cały episkopat; za siebie samego 
i za całe duchowieństwo; w intencji króla i sprawujących władzę oraz 
całego wojska, „aby nasze sprawy toczyły się w pokoju”; za wszystkich 
świętych: «za patriarchów, proroków, sprawiedliwych, apostołów, mę-
czenników, wyznawców, biskupów, prezbiterów, diakonów, subdiakonów, 
lektorów, kantorów, dziewice, wdowy, świeckich». Jest to modlitwa także 
za lud, «za tych, którzy żyją w dziewictwie i czystości, za wdowy Kościoła, 
za czcigodnych małżonków i rodziców»; w intencji „tego” miasta i jego 
mieszkańców, w intencji chorych, cierpiących srogą niewolę, wygnańców, 
w intencji tych, którym skonsfikowano majątek, w intencji podróżujących 
po morzu i lądzie; za tych, którzy nienawidzą i prześladują wyznawców 
Chrystusa; «za katechumenami Kościoła, za tymi, których dręczą wrogie 
moce oraz za naszymi braćmi odprawiającymi pokutę»; w intencji dobrej 
pogody i obfitych plonów; «za tymi, którzy dla godziwej przyczyny są tu 
nieobecni». Biskup kończy tę modlitwę doksologią: «Tobie wszelka chwa-
ła, uwielbienie i dziękczynienie, cześć i pokłon, Ojcu, Synowi i Duchowi 
Świętemu, teraz i zawsze i przez wszystkie nieskończone wieki wieków». 
A cały lud odpowiada: «Amen». Biskup mówi dalej: «Pokój Boży niech będzie 
z wami wszystkimi». A cały lud odpowiada: «I z duchem twoim»108. W tym 
momencie jest wypowiadana, tym razem przez diakona, druga modlitwa 
powszechna, która stanowi syntetyczne powtórzenie wezwań modlitwy 
ją poprzedzającej; diakon rozpoczyna ją słowami: «Usilnie prośmy Boga 
przez Jego Chrystusa: Módlmy się, aby tę ofiarę, którą złożyliśmy Panu Bogu 
naszemu, dobry Bóg przyjął za pośrednictwem swego Chrystusa na swój 
ołtarz niebieski „jako miłą woń”». Modlitwę tę kończy biskup, wychwalając 
wielkie imię Boga Ojca i naszego Zbawiciela Jezusa oraz prosząc o uświę-
cenie ciała i duszy całej owczarni «z wszelkiego brudu ciała i ducha», aby 
wszyscy osiągnęli obiecane dobra. «Nikogo z nas nie uważaj za niegodnego, 
lecz bądź nam Pomocą, Obrońcą i Opiekunem, przez Twojego Chrystusa; 
z którym Tobie chwała, cześć, sława, uwielbienie i dziękczynienie i Duchowi 
Świętemu na wieki. Amen»109. 

– Komunia. Obrzęd Komunii rozpoczyna się, gdy wszyscy odpowiedzą 
«Amen», a diakon oznajmi: »Skupmy się»110. Biskup zaś zwraca się do wier-

12, 6; 1 P 5, 1. 
107 Tamże, 12, 40–51 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 245*n).
108 Tamże, 12, 50–13, 1 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 246*).
109 Zob. tamże, 13, 1–10 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 246*n).
110 Tamże, 13, 11 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 247*). B. Mokrzycki 

podaje, za tłumaczeniem z francuskiego wydania Konstytucji i za J. Bilczewskim, wersję 
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nych ze słowami: «Święte dla świętych», na co oni odpowiadają: «Jeden jest 
święty, jeden Pan, Jezus Chrystus, ku chwale Boga Ojca w Duchu Świętym. 
Błogosławiony jesteś na wieki. Amen. Chwała na wysokościach Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Hosanna Synowi Dawidowemu, 
błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Pan Bóg, i objawił się wśród 
nas. Hosanna na wysokościach». Następnie Komunię przyjmuje biskup, 
potem prezbiterzy, diakoni, subdiakoni, lektorzy, kantorzy, asceci, a wśród 
kobiet diakonisy, dziewice i wdowy, potem dzieci, „a na końcu cały lud 
w porządku, ze czcią i bojaźnią, bez zamieszania”. Biskup udziela prosfory, 
mówiąc: «Ciało Chrystusa», a przyjmujący odpowiada: «Amen». Diakon 
natomiast trzyma kielich i podając go, mówi: «Krew Chrystusa, kielich 
życia», na co przyjmujący odpowiada: «Amen»111.

Konstytucje Apostolskie, w drugim rozdziale, gdzie zostały podane zasady 
związane ze sprawowaniem liturgii, tak przedstawiają obrzęd Komunii: 
„Po złożeniu ofiary każdy stan po kolei przyjmie ciało Pańskie i drogo-
cenną krew, według porządku, z godnością i pobożnością, gdyż zbliżają 
się do ciała Króla; kobiety niechaj podchodzą z nakrytymi głowami, jak 
przystoi niewiastom. Drzwi mają być strzeżone, aby do świątyni nie wszedł 
nikt niewierny i niewtajemniczony”112.

Podczas przyjmowania Komunii przez wszystkich wiernych śpiewa 
się Psalm XXXIII113; gdy wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety przyjmą 
Komunię, diakoni zbierają to, co pozostało i składają w pastoforiach114.

– Wezwanie po Komunii. Gdy kantor skończy śpiewać, diakon zwraca 
się do wszystkich: «Skoro przyjęliśmy drogocenne Ciało i drogocenną Krew 
Chrystusa, złóżmy dziękczynienie Temu, który dopuścił nas do uczestnictwa 
w Jego świętych tajemnicach, i prośmy Go, aby nie stały się one dla nas 
przyczyną potępienia, ale posłużyły nam do zbawienia, na pożytek duszy 
i ciała, dla ochrony pobożności, odpuszczenia grzechów i życia w przy-

następującą: „Gdy wszyscy odpowiedzieli: «Amen», diakon zawoła: «Uwaga! Komunia»” 
(zob. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 476 i 469, przypis 106).

111 KA VIII: 13, 12–15 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 248*).
112 KA II: 57, 21 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 72*).
113 Zob. Ps 34 (33).
114 KA VIII: 13, 16 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 248*). Pastoforia to dwa 

niewielkie pomieszczenia w prezbiterium kościoła umieszczone symetrycznie po obu 
stronach apsydy; były typowe dla paleochrześcijańskiej architektury Syrii i służyły jako 
dwudzielna zakrystia. W jednej z nich przechowywano chleb i wino używane podczas 
sprawowania Eucharystii oraz jej resztki; w drugiej zaś trzymano kielichy oraz inne 
paramenty liturgiczne (zob. Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 70*, przypis A).
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szłym świecie. Powstańmy. W łasce Chrystusa powierzmy się jedynemu, 
niezrodzonemu Bogu i Jego Chrystusowi»115. 

– Modlitwa po Komunii – Dziękczynienie. Biskup składa Bogu dzięk-
czynienie: «Władco, wszechmogący Boże, Ojcze Chrystusa, Twego bło-
gosławionego Sługi, Ty wysłuchujesz tych, którzy szczerze Cię wzywają, 
Ty słyszysz prośby tych, którzy milczą; dziękujemy Ci, że dopuściłeś nas 
do udziału w Twoich świętych tajemnicach; udzieliłeś ich nam, abyśmy 
w pełni zrozumieli to, co dobre, zachowali pobożność, uzyskali odpuszcze-
nie grzechów, a ponieważ wezwano nad nami imienia Twojego Chrystusa, 
byli z Tobą zjednoczeni. Ty oddzieliłeś nas od bezbożnych, zjednocz nas 
z tymi, którzy poświęcili się Tobie, utwierdź nas w prawdzie przez na-
tchnienie Ducha Świętego, odkryj nam, czego nie znamy, uzupełnij, czego 
nam brakuje, umocnij w nas to, cośmy już poznali. Zachowaj kapłanów 
nienagannymi w Twej służbie, królów zachowaj w pokoju, sprawujących 
władzę w sprawiedliwości, daj dobrą pogodę, obfitość plonów, a świat 
obejmij potężną opatrznością, uśmierz wojownicze narody, i nawróć tych, 
którzy zbłądzili. Uświęć Twój lud, czuwaj nad dziewicami, małżonków 
zachowaj w wierności, wzmocnij czystych, dzieciom daj wzrost, utwierdź 
nowo ochrzczonych, katechumenów poucz i dopuść do wtajemniczenia, 
a nas wszystkich zaprowadź do królestwa niebieskiego w Chrystusie Je-
zusie, Panu naszym; z którym Tobie chwała, cześć i uwielbienie i Duchowi 
Świętemu na wieki. Amen»116.

– Błogosławieństwo i rozesłanie wiernych. Diakon mówi: «Pochylcie się 
przed Bogiem przez Jego Chrystusa i przyjmijcie błogosławieństwo». Wtedy 
biskup modli się: «Wszechmogący, prawdziwy i doskonały Boże, Ty jesteś 
wszędzie i we wszystkim. […] Okaż swą życzliwość i dla Twojego imienia 
wysłuchaj mnie i pobłogosław tych, którzy pochylają przed Tobą głowy, 
oraz spełnij dobre pragnienia ich serc, nikogo z nich nie odrzucaj ze swego 
królestwa, lecz uświęć ich, strzeż, chroń, wspomagaj, uwolnij od wroga, 
od wszelkiego nieprzyjaciela, czuwaj nad ich domami, chroń ich powroty 
i wyjścia. Albowiem Tobie chwała, uznanie, dostojeństwo, uwielbienie 
i pokłon, i Twojemu Słudze Jezusowi, Twemu Chrystusowi, Panu naszemu, 
Bogu i Królowi, oraz Duchowi Świętemu teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen». Następnie diakon odsyła wszystkich mówiąc: «Idźcie w pokoju»117.

Konstytucje Apostolskie kończą opis tej bogatej w teksty modlitw i niezwy-
kle rozbudowanej liturgii mszalnej, potwierdzeniem: „Takie oto przepisy 

115 KA VIII: 14, 1–3 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 248*n).
116 Tamże, 15, 1–5 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 249*).
117 Tamże, 15, 6–10 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 250*).
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w sprawie mistycznego kultu my, apostołowie, dajemy wam, biskupom, 
prezbiterom i diakonom”118.

118 Tamże, 15, 11 (cyt. za: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 250*).
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Historia zgromadzenia liturgicznego

1. Nauczanie Nowego Testamentu

1.1. Dzieje Apostolskie

Zgromadzenie liturgiczne sięga swymi korzeniami Nowego Testamentu, 
który ukazując w Dziejach Apostolskich życie uczniów Chrystusa po Wnie-
bowstąpieniu Pana, stwierdza, iż Apostołowie gromadzą się w Jerozolimie, 
w „sali na górze” (Dz 1, 13)119. Tradycja umieszcza tę salę („w górnej części 
domu”) w Wieczerniku na Syjonie, choć przypuszcza się także, że był to dom 
Marii, matki Jana-Marka (por. Dz 12, 12). św. Łukasz dodaje, że „wszyscy oni 
trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką 
Jezusa, i z braćmi Jego” (Dz 1, 14). Charakterystycznym momentem tego 
zgromadzenia jest to, iż wszyscy modlili się „jednomyślnie” („byli jednego 
serca”) i w tej atmosferze wspólnej modlitwy Apostołowie spełniają pole-
cenie Pana, aby pozostali w Jerozolimie i oczekiwali „obietnicy Ojca” (Dz 
1, 4). Ich oczekiwanie zakończy zesłanie Ducha Świętego, który zstępuje 
na wspólnotę trwającą na modlitwie „jednym sercem”, wtedy gdy „znajdo-
wali się wszyscy razem na tym samym miejscu” (Dz 2, 1). Pośród uczniów 
Chrystusowych istniała zatem jednomyślność i prawdziwe zjednoczenie 
serc; taka była pierwotna wspólnota chrześcijańska, która przypominała 
zgromadzenie ludu wybranego na Synaju, który w oczekiwaniu i przyj-
mowaniu Prawa stanowił jedno serce. (Dzień oczekiwania na Synaju, tłu-
maczenie greckie zwane Septuagintą, nazywa „dniem zgromadzenia”120). 

Wspólnota Apostołów w dniu Zesłania Ducha Świętego stała się nowym 
zgromadzeniem zwołanym przez Boga na nowym Synaju, na górze Syjon 
w Jerozolimie, by tu przyjęła nowe Prawo i weszła w nowe Przymierze121. 

119 Zob. J. Lécuyer, Zgromadzenie liturgiczne: jego fundamenty biblijne i patrystyczne, [w:] 
„Concilium”. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, 1–10 (1965–1966), Poznań-Warszawa 
1968, s. 121.

120 Por. Pp 4, 10; 9, 10; 18, 16.
121 Zob. J. Lécuyer, Zgromadzenie liturgiczne: jego fundamenty biblijne i patrystyczne, dz. 

cyt., s. 122.
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Ludziom zjednoczonym na modlitwie ukaże się (tak jak na Synaju) Bóg, 
a Jego obecność stanie się widzialna i słyszalna; Bóg sprawi, że ludzie odczują 
obecność Chrystusa uwielbionego, który posyła Ducha Świętego (por. Dz 2, 
33). Wszyscy, napełnieni Duchem Świętym, głoszą „wielkie dzieła Boże” 
(Dz 2, 12); zesłanie Ducha Świętego rozpoczyna we wspólnocie Kościoła 
praktykę dziękczynienia, Eucharystię. Stanowi ona fundament liturgii 
chrześcijańskiej; łączy ludy i narody, głosząc wspaniałe dzieła dokonane 
przez Boga w Jezusie, którego Bóg wskrzesił z martwych i wywyższył 
po swojej prawicy, ustanawiając Go Panem i Chrystusem (por. Dz 2, 24–36). 
„Od chwili tego pierwszego zgromadzenia głoszenie zwierzchniej władzy 
Chrystusa Zmartwychwstałego zajmuje pierwsze miejsce, a Duch Święty 
daje ku temu natchnienie”122.

Św. Łukasz stwierdza dalej, że chrześcijanie „trwali w nauce Apostołów 
i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42); „codziennie 
trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali 
posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga…” (Dz 2, 46n). Ustala 
się zatem zwyczaj codziennego gromadzenia się w domach prywatnych, 
gdzie w atmosferze radości, wychwalania Boga i modlitw sprawowano 
Eucharystię w czasie braterskiego posiłku (agapy). Ten opis pierwotnej 
wspólnoty jerozolimskiej podkreśla jedność i  jednomyślność panującą 
w tymże Kościele; codzienne zebrania są znakiem i uprzywilejowanym 
miejscem głębokiej jedności uczniów Chrystusowych. Apostołowie Piotr 
i Jan udali się, po swoim uwięzieniu (Dz 4, 23n), do wspólnoty Kościoła („do 
swoich”) i wszyscy razem „wznieśli jednomyślnie głos do Boga”, a po tej 
modlitwie „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie 
słowo Boże” (Dz 4, 31n).

Dzieje Apostolskie wspominają jeszcze o innych zgromadzeniach, jak np. 
w Jerozolimie (6, 2–6; 12, 12), w Antiochii (14, 27; 15, 30), a zwłaszcza w Tro-
adzie, gdzie chrześcijanie zebrali się „na łamania chleba” „w pierwszym 
dniu po szabacie” tj. w niedzielę i słuchali przemówienia św. Pawła, który 
nie tylko „przedłużył mowę aż do północy” (Dz 20, 7n), ale „mówił jeszcze 
długo, bo aż do świtu (Dz 20, 11).

1.2. Listy świętego Pawła

Apostoł Narodów w wielu tekstach swoich Listów mówi o zgromadzeniu 
liturgicznym, które ma miejsce w domach prywatnych. Św. Paweł pisze 
o tym niejako „okazyjnie”, pozdrawiając swoich adresatów: „Pozdrówcie 
współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę […]. Pozdrów-

122 Tamże, s. 123.
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cie także Kościół, który się zbiera w ich domu” (Rz 16, 3. 5); „Pozdrawiają 
was serdecznie w Panu Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich 
domu Kościołem” (1 Kor 16, 19); „Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno 
Nimfasa, jak i Kościół gromadzący się w jego domu” (Kol 4, 15); „Paweł, 
więzień… do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni, Archipa, i do Ko-
ścioła gromadzącego się w twym domu” (Flm 2). Najważniejsze natomiast 
teksty o zgromadzeniu liturgicznym zawarł św. Paweł w pierwszym Liście 
do Koryntian, pisząc o sprawowaniu Eucharystii w tym mieście, w ramach 
wspólnego posiłku (zob. 11, 20). Apostołowi nie podobają się takie spotkania, 
na których brak atmosfery miłości i zamiast dobra wspólnego dzieje się coś 
złego: „nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale 
ku gorszemu” (1 Kor 11, 17). Gdy przy spożywaniu braterskiego posiłku nie 
zwraca się uwagi na wszystkich, ale tworzą się grupy pokrewieństwa lub 
przyjaźni, zapominając często o najbiedniejszych, to dla św. Pawła podczas 
takiego zebrania nie ma „spożywania Wieczerzy Pańskiej” (1 Kor 11, 20); 
tak postępować, oznacza spożywać chleb i pić kielich Pański niegodnie. 
Stwierdzenia Apostoła są zrozumiałe w świetle jego nauczania o jedności 
Ciała Chrystusa, którym jest Kościół; jedność ta opiera się na jedności chle-
ba, w którym mają udział wszyscy chrześcijanie w Komunii Świętej. „Ciało 
Chrystusa jest równocześnie ciałem, z którym łączymy się, i ciałem Kościo-
ła, którego częścią jesteśmy. Dzielić Ciało Kościoła przez łamanie jedności 
zgromadzenia to znaczy niszczyć Ciało Chrystusa, z którym zamierzamy 
się łączyć w Komunii. Tak przedstawia się myśl św.Pawła: zgromadzenie 
nie jest jakimkolwiek zebraniem ludzi. Jest ono samym Kościołem, samym 
Ciałem Chrystusa. Wszelki grzech przeciw zgromadzeniu jest grzechem 
przeciw Ciału Pańskiemu”123. 

Zgromadzenie liturgiczne jako znak Kościoła jest dla św. Pawła tak 
bardzo ważne, że nawet korzystanie z darów Ducha Świętego powinno być 
ukierunkowane najpierw dla dobra całego zgromadzenia; na pierwszym 
miejscu należy stawiać charyzmaty, które „budują” zgromadzenie (zob. 
1 Kor 14, 3–5). Dlatego każdy uczestnik zgromadzenia powinien umieć 
poświęcić swe własne upodobania na rzecz miłości i jedności braterskiej, 
gdyż choć „różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla 
wspólnego dobra” (1 Kor 12, 4–7). Zgromadzenie lokalne Kościoła winno 
ponadto uwzględniać dobro innych Kościołów, czyli Kościoła powszechnego, 
obecnego przecież w jakimś wymiarze w każdym zgromadzeniu lokal-

123 Tamże, s. 123n.
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nym. św. Paweł uczy, że nie można, zwłaszcza w swym postępowaniu, nie 
uwzględniać dobra całego zgromadzenia, i zapytuje: „Czyż od was wyszło 
słowo Boże? Albo czy tylko do was przyszło?” (1 Kor 14, 36). 

1.3. List do Hebrajczyków

Autor Listu do Hebrajczyków na wielu miejscach mówi o zgromadzeniu 
chrześcijańskim i odwołuje się do porównania ze zgromadzeniem ludu 
Bożego starego Przymierza w czasie jego pobytu na pustyni i ze zgroma-
dzeniami liturgicznymi w świątyni jerozolimskiej124.

Adresaci Listu okazywali pewną opieszałość i niedbałość w uczęszczaniu 
na zgromadzenia; stali się „ociężałymi w słuchaniu” (5, 11), a opuszczanie 
„wspólnych zebrań” stało się „zwyczajem niektórych” (10, 25). Autor surowo 
ich upomina i poucza, że chrześcijanie – bardziej niż naród żydowski na pu-
styni – mają uważnie słuchać otrzymanych pouczeń, by „z jak największą 
pilnością zwracali uwagę na to, co usłyszeli, aby przypadkowo nie zeszli 
na bezdroża” (2, 1). Powinni codziennie zachowywać swą wierność Panu: 
„aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem 
jest odstąpienie od Boga żywego” (3, 12), zachęcać się wzajemnie każdego 
dnia, aby ktoś „nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu” (3, 13) 
i zachować łączność w wierze z innymi wierzącymi, bo to jest warunek 
zbawienia. Wyznanie wiary zaś, wymagane od chrześcijanina, ma być 
wyznaniem publicznym i wspólnotowym125. Udział w życiu publicznym 
wspólnoty, uczęszczanie na zebrania, udział w zgromadzeniach (por. 10, 
22–25) jest podstawowym obowiązkiem chrześcijanina, członka Ludu Bożego 
nowego Przymierza, Kościoła, aby składać „Bogu samego siebie jako nieska-
laną ofiarę” oraz „służyć […] Bogu żywemu” (9, 14). „Zaniedbania na tym 
polu oznaczają odcięcie się od jedynej ofiary, która gładzi grzechy (10, 26), 
podeptanie Syna Bożego, zbezczeszczenie krwi Przymierza, w którym ludzie 
zostali uświęceni, i obelżywe zachowanie się wobec Ducha łaski (10, 29)”126. 

List do Hebrajczyków ukazuje nam wspaniały obraz zgromadzenia, 
na które chrześcijanie zostali wprowadzeni przez chrzest święty127. Opis 
ten nawiązuje do zgromadzenia na Synaju, utożsamiając oczywiście nowe 
zgromadzenie z Kościołem Chrystusowym, nową górą Syjon, niebieskim 

124 Tamże, s. 125.
125 Por. Hbr 4, 14; 10, 23.
126 Zob. J. Lécuyer, Zgromadzenie liturgiczne: jego fundamenty biblijne i patrystyczne, dz. 

cyt., s. 125.
127 Zob. Hbr 12; por. R. Zielasko, Teologia zgromadzenia, dz. cyt., s. 127; F. Blachnicki, 

Teologia pastoralna ogólna, cz. 2, Lublin 1971, s. 305n; J. Lécuyer, Zgromadzenie liturgiczne: 
jego fundamenty biblijne i patrystyczne, dz. cyt., s. 125n.
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Jeruzalem128. Kult, jaki jest tu sprawowany, jednoczy chrześcijan na zie-
mi z aniołami i duchami sprawiedliwych, łączy z samym Chrystusem, 
pośrednikiem nowego Przymierza we Krwi swojej. Chrystus jest obecny 
w tym zgromadzeniu i słychać Jego głos rozlegający się z nieba (Hbr 12, 
26). Chrześcijanie przychodzący na zebranie są wprowadzani w sposób 
mistyczny w progi samych niebios i już teraz otrzymują „niewzruszone 
królestwo”, a przez łaskę mogą służyć „Bogu z czcią i bojaźnią” (Hbr 12, 28). 

1.4. List św. Jakuba

Do zgromadzeń liturgicznych nawiązuje w swym Liście św. Jakub, który 
pisze: „Bracia moi […] gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek 
przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi 
w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: 
‘Ty usiądź na zaszczytnym miejscu!’, do ubogiego zaś powiecie: ‘Stań sobie 
tam albo usiądź u podnóżka mojego!’, to czy nie czynicie różnic między sobą 
i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?” (Jk 2, 2–4). W zgromadzeniu nie 
powinno być zatem różnic wynikających z racji społecznych czy majątko-
wych, gdyż wobec Boga nie liczą się żadne różnice, a właśnie zgromadzenie 
ma prowadzić do jedności Ciała Chrystusowego, którym jest Kościół129.

2. Nauczanie ojców Kościoła
Od początków literatury chrześcijańskiej znajdujemy wiele dokumen-

tów, które mówią o zgromadzeniach liturgicznych i wskazują, że te zgro-
madzenia są bardzo charakterystycznym elementem życia chrześcijan.

Dokument z przełomu I i II wieku zwany Didaché („Nauka Dwunastu 
Apostołów”), będący najstarszym pozabiblijnym świadectwem chrześci-
jańskiej liturgii, naucza, że zgodnie z poleceniem Chrystusa, od czasów 
apostolskich, uczniowie Pańscy gromadzą się razem w dniu Pana, w nie-
dzielę”, by łamać chleb i składać dziękczynienie”. Nie powinni zaś brać 
udziału w tym zgromadzeniu, „aby nie została skalana […] ofiara”, wszyscy 
ci, którzy nie pojednali się z braćmi130.

Św. Ignacy, biskup Antiochii († 110) przypomina wielokrotnie w swych 
listach pasterskich, że nie uczestniczyć w zgromadzeniu jest aktem pychy, 
którą Bóg ukarze; „starajcie się zatem częściej gromadzić dla dziękczynienia 

128 Por. Ga 4, 22–26; Ap 14, 1. 
129 Zob. J. Lécuyer, Zgromadzenie liturgiczne: jego fundamenty biblijne i patrystyczne, dz. 

cyt., s. 126.
130 Zob. Didache XIV, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 39). 
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Bogu i oddawania Mu chwały. Jeżeli bowiem często wspólnie się spotykacie, 
chyli się do upadku potęga Szatana, a wasza zgodność w wierze niszczy jego 
zgubne dzieło”131. W Liście do Kościoła w Magnezji upomina, by nie uważać 
za słuszne to, co się czyni poza „granicami” zgromadzenia wspólnoty, 
i wyjaśnia: „Podobnie więc jak Pan ani sam, ani przez swoich Apostołów, 
nic nie czynił bez Ojca, z którym stanowi jedno, tak i wy nie róbcie niczego 
bez biskupa i bez kapłanów. I nie próbujcie przedstawiać jako rozsądne to, 
co robicie na własną rękę, lecz wszystko róbcie wspólnie: jedna modlitwa, 
jedna prośba, jeden duch, jedna nadzieja w miłości, w radości nienagannej. 
Jeden jest tylko Chrystus, od którego nic nie ma lepszego! Wszyscy więc 
biegnijcie, by zjednoczyć się jakby w jedną świątynię Boga, jakby wokół 
jednego ołtarza, w jednym Jezusie Chrystusie, który wyszedł od Ojca 
jedynego, który był w Nim jedyny i do Jedynego powrócił”132. Kościołowi 
w Filadelfii święty biskup Ignacy poleca, by gromadzili się całym sercem: 
„unikajcie więc podstępów i zasadzek księcia tego świata, aby nie udało 
mu się przytłoczyć was swymi zamysłami i osłabić waszej miłości, lecz 
wszyscy z sercem niepodzielnym gromadźcie się razem”133. 

Zgromadzenia liturgiczne były tak bardzo charakterystyczne dla 
życia pierwotnego Kościoła, iż Pliniusz Młodszy, gubernator Bitynii, w li-
ście (111/112) do cesarza Trajana uważał za swój obowiązek oświadczyć, 
że aresztowani chrześcijanie zapewniali go iż, „największą ich winą czy 
też błędem było to, że mieli zwyczaj w określonym dniu o świcie zbierać 
się i śpiewać na przemian pieśń ku czci Chrystusa jako Boga”134. 

Św. Justyn Apologeta († 165) podaje pierwszy dokładny opis i teolo-
giczne uzasadnienie niedzielnego zgromadzenia liturgicznego: „W dniu 
zaś zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie 
wszystkich nas, zarówno z miast, jak ze wsi. […] Zgromadzenia zaś nasze 
odbywają się w dniu Słońca dlatego, że jest to pierwszy dzień, w którym 
Bóg, przetworzywszy ciemności oraz pramaterię, uczynił świat, a także, 
ponieważ w tym właśnie dniu zmartwychwstał Jezus Chrystus, nasz 
Zbawiciel. Ukrzyżowano Go bowiem w przeddzień dnia Saturna, zaś na-
zajutrz po owym dniu, czyli w dzień Słońca, ukazał się On apostołom”135. 

131 Św. Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Efezie, XIII, 1; por. tamże V, 2n (Pierwsi 
świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 117; s. 114).

132 Tenże, Do Kościoła w Magnezji, VII, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, 
dz. cyt., s. 121).

133 Tenże, Do Kościoła w Filadelfii, VI, 2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. 
cyt., s. 133).

134 Cyt. za: Eucharystia pierwszych chrześcijan, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1987, 
s. 251 (Ojcowie Żywi, 7).

135 Św. Justyn, Apologia I, 67, 3. 7 (cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, 
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Dla świętego Męczennika wspólnotowe zgromadzenie eucharystyczne 
ma tak wielkie znaczenie, że wszyscy, nawet ci, którzy z różnych względów 
są nieobecni, powinni jednak brać udział w Eucharystii poprzez Komunię 
Świętą, którą zanoszą im diakoni136. 

Św. Hipolit Rzymski († 215) wzywa chrześcijan, żeby zbierali się wszyscy 
na Eucharystię w niedzielę, „wraz z prezbiterami i obecnymi biskupami”137, 
i aby każdy dbał „o udział w zgromadzeniu, tam gdzie działalność Ducha 
Świętego przynosi owoce”138. W zgromadzeniu liturgicznym znajduje 
swe przedłużenie tajemnica Zesłania Ducha Świętego, która jest kresem 
i ukoronowaniem tajemnicy paschalnej”139.

Św. Cyprian († 258) uważa, że ideał niedzielnej celebracji eucharystycznej 
realizuje się wtedy, gdy można zwołać cały lud Boży; veritas sacramenti Eucha-
rystii związana jest z żywą obecnością całej wspólnoty chrześcijańskiej140. 

W Katolickiej Nauce Dwunastu Apostołów i Świętych uczniów Zbawiciela Nasze-
go zwanej Didascalia Apostolorum (III wiek) skierowana jest prośba biskupa, 
aby pouczał i przypominał wszystkim o obowiązku niedzielnych euchary-
stycznych zgromadzeń: „Nauczając zaś wzywaj i upominaj lud, by zawsze 
pilnie uczęszczał na zebrania kościelne; niech nikt przez swą nieobecność 
na zebraniach nie uszczupla Kościoła, nie pozbawia Ciała Chrystusowego 
jego członków. Niech słowa Chrystusa: ‘Kto nie zbiera ze mną, rozprasza’” (Mt 
10, 30) odnosi każdy przede wszystkim do siebie samego, a nie do drugich. 
Skoro stanowicie członki Chrystusowe, nie możecie rozpraszać się poza 
Kościołem, opuszczając zebrania; wszak Chrystus jest głową waszą i jako 
taki przebywa, […] stale pośród was, abyście mogli wszyscy wespół z Nim 
uczestniczyć. Nie poniżajcie więc sami siebie, ani nie obcinajcie członków 
Zbawicielowi naszemu; nie ćwiartujcie Jego ciała i nie rozrzucajcie Jego części. 
Nie przedkładajcie potrzeb życia doczesnego ponad Słowo Boże, lecz w dzień 
Pański odłóżcie wszystko na bok i spieszcie do Kościoła, bo to jest chlubą 
waszą. Jakże usprawiedliwi się kiedyś przed Bogiem, kto w owym dniu nie 
uczestniczył we wspólnym zebraniu, by słuchać słowa zbawienia i pożywać 
pokarm Boski, dający życie wieczne? […] jakież wytłumaczenie przed Panem 

dz. cyt., t. 1, s. 97; por. Pierwsi apologeci greccy, dz. cyt., s. 256).
136 Tamże, 67, 5 (M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 97; Pierwsi 

apologeci greccy, dz. cyt., s. 256).
137 Hipolit Rzymski, Tradycja Apostolska, 2 (cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury 

patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 306).
138 Tamże, 35 (cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 314).
139 Zob. J. Lécuyer, Zgromadzenie liturgiczne: jego fundamenty biblijne i patrystyczne, dz. 

cyt., s. 126. 
140 Zob. P. Visentin, Domenica: dalla celebrazione pasquale a osservanza legale, „Rivista 

liturgica” 64 (1977), s. 31.
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Bogiem znajdzie chrześcijanin opuszczający zebrania kościelne?”141. Euzebiusz 
z Cezarei (265–340) porównując niedzielę z szabatem, mówi, że „w tym dniu 
światła, w pierwszym dniu, w dniu prawdziwego słońca, i my gromadzimy 
się po sześciu dniach obchodząc szabat święty i duchowy, wybawieni przez 
Niego spośród narodów na całej ziemi […]. Wszystko, co obowiązywało 
w szabat, przenieśliśmy na dzień Pański, jako że ten jest ważniejszy, głów-
niejszy i wartościowszy niż szabat żydowski […]. Dlatego też wzeszło słońce 
sprawiedliwości dla naszych dusz i zostało nam przekazane, byśmy się 
gromadzili”142. Egeria w swoim Dzienniku podróży opisuje m.in. przeżywanie 
„siódmego dnia”, tj. dnia Pańskiego w Jerozolimie, podkreślając, że „przed 
pianiem kogutów, zbiera się cały tłum, wszyscy, którzy mogą – jak na Wiel-
kanoc – w bazylice, która jest koło Anastasis”143. W innym miejscu pisze: 
„O świcie, ponieważ jest to dzień Pański, gromadzą się w większym kościele, 
który zbudował Konstantyn: jest on na Golgocie za Krzyżem i wszystko tam 
się odbywa, jak zwyczajnie wszędzie w dniu Pańskim”144.

Zgromadzenie liturgiczne miało dla chrześcijan pierwszych wieków 
ogromne znaczenie; pozostawali oni wierni tej praktyce, mimo oszczerstw, 
które rzucano na nich w środowiskach pogańskich, pomimo wszelkiego 
rodzaju nacisków i prześladowań. Z czasów prześladowań dioklecjańskich 
(III/IV wiek) zachowało się bohaterskie świadectwo wierności niedzielnej 
Eucharystii, pozostawione przez złożoną z czterdziestu dziewięciu osób 
grupę chrześcijan z Abitene w Afryce Prokonsularnej. Wszyscy oni zostali 
12 lutego 304 roku postawieni przed trybunałem rzymskiego prokonsula 
Anulinusa oskarżeni o udział w zakazanym przez cesarza Dioklecjana 
„zgromadzeniu niedzielnym” (collecta), podczas którego „sprawowano 
Eucharystię” zwaną dominicum. Ci „męczennicy niedzieli chrześcijańskiej” 
(tak nazywają ich historycy) z przekonaniem wiary odpowiadali swoim 
prześladowcom: „my nie możemy żyć bez niedzielnej Eucharystii”145; „po-
nieważ nie można zaprzestać sprawowania niedzielnej Mszy Świętej! Tak 
nakazuje prawo, tak uczy prawo”146. Redaktor „akt męczenników” z Abitene 

141 Cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 327.
142 Euzebiusz z Cezarei, Komentarz do Psalmu 91 (cyt. za: H. Pietras, Antologia tekstów 

patrystycznych o świętowaniu niedzieli, Kraków 1992, s. 62).
143 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 24 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, Kraków 1996, s. 190 

[Ojcowie Żywi, 13]).
144 Tamże, 25 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 106).
145 w łacińskim tekście brzmi to: „quoniam sine dominico non possumus”, przy 

czym słowem „dominicum” określano niedzielną Eucharystię (zob. B. Mokrzycki, Droga 
chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 703). W Liście apostolskim „Dies Domini” (dalej DD) 
Jana Pawła II, słowo to jest tłumaczone przez „wieczerza Pańska” (zob. DD 46). 

146 „Quia non potest intermitti dominicum… Lex sic iubet, lex sic docet” (cyt. za: 
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relacjonując przebieg procesu, podaje, iż w zeznaniach oskarżonych powraca 
jak refren odpowiedź uzasadniająca obecność na niedzielnej Eucharystii: 
„Ponieważ jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijanką, jesteśmy chrze-
ścijanami”. Na tle tego procesu redaktor uzasadnia, że chrześcijanin nie 
może istnieć bez niedzielnej Mszy Świętej, a niedzielna Eucharystia nie 
może się odprawiać bez chrześcijanina. Chrześcijanin ma swoją rację bytu 
w niedzielnej Mszy Świętej, a niedzielna Msza Święta w chrześcijaninie, 
i jedno bez drugiego nie może istnieć! „Gdy usłyszysz nazwę ‘chrześcijanin’, 
wiedz, że uczęszcza na niedzielną Mszę Świętą, a gdy posłyszysz o ‘nie-
dzielnym zgromadzeniu eucharystycznym’, powinieneś wiedzieć, że jego 
uczestnicy nazywają się „chrześcijanami”147. Godna podkreślenia jest po-
stawa gospodarza niedzielnego zgromadzenia eucharystycznego, lektora 
Emeritusa, który gościł u siebie wspólnotę chrześcijan. Biorąc na siebie 
całą odpowiedzialność, mówi rzymskiemu sądowi: „Tak, to w moim domu 
odbywają się te zgromadzenia, ja jestem tu sprawcą (auctor). W moim domu 
sprawowaliśmy niedzielną Mszę Świętą. Nie mogłem inaczej postąpić, jak 
tylko przyjąć mych braci (wbrew zakazowi cesarza), ponieważ są moimi 
braćmi; nie mogłem inaczej postąpić, ponieważ my nie możemy żyć bez 
niedzielnej Eucharystii”148. Redaktor chrześcijański tych „akt męczenników” 
wyraża zdziwienie i oburzenie wobec żądań władz cywilnych zabraniających 
takich zgromadzeń, ponieważ chrześcijanin nie może żyć bez niedzielnego 
zgromadzenia eucharystycznego, bez niedzielnej Mszy Świętej.

Zgromadzenie liturgiczne ukazuje się jako znak widzialny obecności 
Pana, który przez swego Ducha jest sprawcą jedności wszystkich człon-
ków swego Ciała. Ojcowie Kościoła pouczają za Nowym Testamentem149, 
że samo zgromadzenie liturgiczne wiernych jest miejscem nowego kultu 
i sanktuarium, gdzie mieszka Bóg. Materialna budowla, w której groma-
dzi się wspólnota, jest bez znaczenia, bo Bóg nie mieszka w świątyniach 
uczynionych ręką ludzką (Dz 17, 24). Prawdziwym sanktuarium, w którym 
mieszka Bóg, jest sam Kościół – zgromadzenie ludzi na ziemi, mistycznie 
zjednoczone ze zgromadzeniem w niebie i tworzące z nim jedną całość150.

B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 702).
147 Zob. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 703.
148 Cyt. za: B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 702.
149 Por. 1 Kor 3, 16; 2 Kor 6, 16; 1 P 2, 5–9.
150 Zob. J. Lécuyer, Zgromadzenie liturgiczne: jego fundamenty biblijne i patrystyczne, dz. cyt., 

s. 129. Sobór Watykański II naucza, że „czynności (actiones) liturgiczne nie są czynnościami 
prywatnymi, lecz kultem (celebrationes) Kościoła, będącego „sakramentem jedności”, 
a Kościół to lud święty, zjednoczony i zorganizowany pod zwierzchnictwem biskupów” 
(Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 26).





.

Świętowanie niedzieli w Kościele 
pierwszych wieków
„Dzień Pański – jak nazywano niedzielę już w czasach apostolskich – 

cieszył się zawsze w dziejach Kościoła szczególnym poważaniem ze wzglę-
du na swą ścisłą więź z samą istotą chrześcijańskiego misterium”151. Sługa 
Boży papież Jan Paweł II tymi słowami rozpoczął list apostolski Dies Domini 
o świętowaniu niedzieli, stwierdzając że „dzień Pański wyznaczał rytm całej 
dwutysiącletniej historii Kościoła” i dlatego też „u progu trzeciego tysiąclecia, 
świętowanie chrześcijańskiej niedzieli […] pozostaje kluczowym elementem 
chrześcijańskiej tożsamości”152. Niedziela stanowi samo centrum chrześci-
jańskiego życia i dlatego jest słuszną i potrzebną sprawą ponowne odkrycie 
sensu tego dnia, idąc śladem odwiecznej tradycji Kościoła, którą potwierdził 
zdecydowanie Sobór Watykański II. Papież z rodu Polaków ogłaszając swój list 
apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli (31 V 1998) uważał, iż „bliskość 
trzeciego tysiąclecia skłania wiernych do podjęcia refleksji nad historią w 
świetle Chrystusa, a zarazem zachęca ich, by z nową gorliwością starali się 
odkrywać sens niedzieli: jej „tajemnicę”, cel jej świętowania i jej znaczenie 
dla życia chrześcijańskiego i ludzkiego”153. Podejmując papieskie wezwanie 
do refleksji nad znaczeniem i miejscem niedzieli w życiu chrześcijańskim, 
trzeba skierować wzrok ku pierwszym wiekom Kościoła. Na przykładzie wy-
branych, ale najbardziej wymownych dokumentów tamtych czasów, można 
zobaczyć historię świętowania tego dnia u początków istnienia i działalności 
wspólnoty Ludu Bożego nowego Przymierza154.

151 Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini” o świętowaniu niedzieli (dalej: DD) (31 V 1998), 
nr 1. Por. J. J. Janicki, „Dies Domini” – niedziela w pierwszych wiekach Kościoła, „Folia Historica 
Cracoviensia” 7 (2000), s. 205–219. 

152 DD 30.
153 DD 3; por. DD 7. 6.
154 Świętowanie w znaczeniu chrześcijańskim oznacza przeżywanie, doświadczanie 

i życie świętem czyli zbawczym wydarzeniem z życia Chrystusa, zbawczym Jego misterium, 
które się uobecnia w liturgii i sprawia uświęcenie jej uczestników. „U źródeł chrześcijań-
skiego święta nie znajduje się działanie człowieka, lecz to, co Bóg w Chrystusie uczynił 
i co obecnie czyni w mocy swego Ducha” (B. Nadolski, Pochwała święta, Poznań 1997, s. 19). 
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Analiza dokumentów tego okresu czasu pokazuje, że niedziela dla 
Kościoła była przede wszystkim dniem przeżywania wydarzenia pas-
chalnego Chrystusa z nawiązaniem do prawdy o stworzeniu oraz życiu 
wiecznym (Dies Christi, Dies Domini). W centrum świętowania niedzielnego 
była od początków Kościoła Eucharystia i dlatego też niedziela była dniem 
gromadzenia się wspólnoty chrześcijańskiej (Dies Ecclesiae). Niedziela dla 
Kościoła starożytnego to także dzień radości, solidarności z potrzebującymi 
i dzień odpoczynku (Dies hominis).

1. Niedziela dniem paschalnym
Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II poucza, że „zgod-

nie z apostolską tradycją, która rozpoczęła się w dniu zmartwychwstania 
Chrystusa, Kościół celebruje misterium paschalne każdego ósmego dnia, 
który słusznie nazywany jest dniem Pańskim albo niedzielą” (KL 106). 
Tekst tego nauczania soborowego stanowi najbardziej miarodajny punkt 
wyjścia do refleksji nad rolą i znaczeniem niedzieli w tradycji Kościoła 
pierwszych i następnych wieków.

Historia niedzieli rozpoczyna się wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, 
które nadało specyficzny kształt i znaczenie temu dniowi. Wszyscy Ewan-
geliści zgodnie stwierdzają, że Jezus zmartwychwstał i ukazał się swoim 
uczniom „w pierwszy dzień tygodnia”, „pierwszego dnia po szabacie”155. 
Znaczenie i sens świętowaniu niedzieli nadają wydarzenia, które miały 
miejsce w dniu zmartwychwstania, a zatem: zmartwychwstanie Chrystusa, 
ukazywanie się zmartwychwstałego Pana swoim uczniom, spożywanie 
posiłku z uczniami przez Zmartwychwstałego (niedzielna Eucharystia 
staje się kontynuacją tego wielkanocnego posiłku) oraz udzielenie uczniom 
daru Ducha Świętego wraz z nakazem misyjnym. Te wydarzenia historii 
zbawienia, które naznaczyły na zawsze pierwszy dzień tygodnia, sprawi-
ły, że niedziela będzie odtąd cotygodniowym obchodem – świętowaniem 
misterium paschalnego156. Wspólnota chrześcijańska bez wahań uznała 
szczególną rolę tego „pierwszego dnia tygodnia”, związanego ze wspomnie-
niem i obecnością zmartwychwstałego Pana. W dwóch tekstach Nowego 
Testamentu znajdujemy powiązanie „pierwszego dnia tygodnia” z ważnymi 
działaniami uczniów Chrystusa. W Dziejach Apostolskich (20, 7) „pierwszy 
dzień tygodnia” jest dniem zgromadzenia wiernych w Troadzie, wokół 

155 Zob. Mt 28, 1; Mk 16, 2. 9; Łk 24, 1; J 20, 1.
156 Zob. P. Jounel, La domenica e la settimana, [w:] A. G. Martimort, La Chiesa in preghiera. IV. 

La liturgia e il tempo, Brescia 1984, s. 28; por. E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, 
Poznań 1998, s. 104n.
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świętego Pawła, na „łamaniu chleba” (fractio panis) i na słuchaniu na-
uczania Apostoła. Spotykana w tym opisie nazwa niedzieli – „pierwszy 
dzień tygodnia” – jest pochodzenia hebrajskiego, jako że w kalendarzu 
żydowskim „pierwszy dzień” był dniem następującym po szabacie. Na-
zwę tę, jeszcze bez akcentu specyficznie chrześcijańskiego, jakim będzie 
określenie „dzień Pański” z Księgi Apokalipsy (1, 10), zachowali do dzisiaj 
chrześcijanie posługujący się językami semickimi157.

Na znaczenie dnia zmartwychwstania Pańskiego dla uczniów Chry-
stusa wskazuje również św. Paweł, gdy mówi o zgromadzeniu wiernych 
„pierwszego dnia tygodnia”, prosząc o zbiórkę na rzecz potrzebujących 
braci w Jerozolimie (por. 1 Kor 16, 2).

Wraz z Apokalipsą (1, 10) pojawia się nowa nazwa i nowa treść teolo-
giczna dnia zwanego dotąd „pierwszym dniem tygodnia”, a mianowicie: 
„Dzień Pana; dzień Pański” – κυριακή ήμέρα. Nazwa ta rozpowszechniła 
się najpierw w środowiskach języka greckiego Azji Mniejszej, a potem, już 
w formie skróconej κυριακή (rzeczownikowe zastosowanie przymiotnika) 
przeszła do języka łacińskiego, stając się dominica, dies dominicus. 

Wizja Chrystusa zmartwychwstałego i chwalebnego, otrzymana przez 
św. Jana Ewangelistę, miała miejsce w dniu Pańskim. Stanowi to, zdaniem 
teologów, najpierw wyraźne odniesienie do niedzieli, w której centrum 
znajduje się celebracja wydarzenia paschalnego, ale także i do „dnia Pań-
skiego” eschatologicznego, czyli dnia paruzji, ponieważ Zmartwychwstały 
Pan jest Tym, który przychodzi158. „Dzień Pański” oznacza niedzielę, 
dzień, w którym świętuje się obecność Chrystusa zmartwychwstałego 
we wspólnocie wiernych zebranych na Wieczerzy Pańskiej (por. 1 Kor 
11, 20). W Liturgii godzin, hymn godziny czytań niedzieli i tygodnia głosi:

„Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały”159.
Prawdę o niedzieli jako dniu zmartwychwstania Chrystusa podejmuje 

również hymn godziny czytań niedzieli II tygodnia: 
„Witaj dniu chwały i nad inne świętszy,
Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,
Godny radości i pieśni wesela,
Dniu pierwszy, witaj!
[…] Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła
157 Zob. E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., s. 105.
158 Tamże, s. 114n.
159 Liturgia godzin, t. 3, Poznań 1987, s. 563.
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Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić.
[…] Panu, którego zwycięstwo sławimy,
Chwała niech będzie!
[…] Niech „Alleluja” rozlega się wkoło
Z ust wiernych Panu.
Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,
Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa”160.
Dla wspólnoty Kościoła pierwszych wieków niedziela jest świętowaniem 

Paschy, „całkowicie opromienionym przez blask chwały zmartwychwstałego 
Chrystusa”161. Dokumenty tego okresu czasu bardzo wyraźnie podkreślają 
paschalny charakter niedzieli. Św. Ignacy z Antiochii († 107) określa chrześci-
jan jako tych, którzy „nie zachowują już szabatu, ale obchodzą Dzień Pański, 
w którym to przez Jezusa Chrystusa i przez śmierć Jego także i nasze życie 
wzeszło jak słońce”162. Zmartwychwstały Pan jest jak słońce, które wzeszło 
poranka wielkanocnego, aby nam udzielić nowego życia. List Barnaby (ok. 130) 
potwierdza: „świętujemy z radością dzień ósmy: w dniu tym Jezus powstał 
z martwych i ukazawszy się [uczniom] wstąpił do nieba”163. Dla Barnaby to Bóg 
jest Tym, który dał początek ósmemu dniowi, a ten dzień jest „początkiem 
nowego świata”164. św. Justyn († 167) w swej I Apologii, kończąc opis liturgii 
Eucharystii w dniu Słońca, potwierdza, że „Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, 
tego samego dnia zmartwychwstał. W przeddzień bowiem Dnia Saturna 
został ukrzyżowany, a następnego dnia po Dniu Saturna, to znaczy w dzień 
Słońca, ukazał się Apostołom i uczniom”165. Wspomnieniu niedzieli, jako 
dniu Zmartwychwstania towarzyszy u św. Justyna Męczennika odniesienie 
do pierwszego dnia stworzenia: „Gromadzimy się zaś na naszym wspólnym 
spotkaniu w Dniu Słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg, 
przetwarzając ciemności i materię, uczynił wszechświat”166. W Liturgii godzin 
hymn jutrzni  III tygodnia ogłasza:

„Witaj dniu pierwszy, początku światłości,
Dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą,
Godny wesela i pieśni pochwalnych,
Dniu Paschy, witaj”167.
160 Tamże, s. 676n.
161 DD 8.
162 Św. Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Magnezji, IX, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców 

Apostolskich, dz. cyt., s. 122).
163 List Barnaby, XV, 9 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 195).
164 Tamże, XV, 8 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 195).
165 Św. Justyn, Apologia I, 67, 7 (Pierwsi apologeci greccy, dz. cyt., s. 256).
166 Tamże.
167 Liturgia godzin, dz. cyt., t. 3, s. 567 i 795.
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W tekstach św. Ignacego z Antiochii, Barnaby i św. Justyna dostrzegamy 
bardzo charakterystyczne porównanie niedzieli, jako dnia Zmartwych-
wstania Chrystusa, który odnowił świat i pierwszego dnia stworzenia, 
który był ukazaniem wszechmocy Boga. Dzień pierwszy, w którym miało 
miejsce stworzenie światła, zwycięstwo światła nad ciemnością i począ-
tek stworzenia, „stał się typicznym dniem pierwszego dnia tygodnia 
chrześcijańskiego, niedzieli, w którym światło Chrystusa zwycięża ciem-
ności śmierci i rozpoczyna się nowe stworzenie w Chrystusie”168. Tradycja 
chrześcijańska zwracała uwagę na szczególną więź, jaka istnieje między 
zmartwychwstaniem a stworzeniem, łącząc „zmartwychwstanie, które 
nastąpiło w pierwszym dniu tygodnia, z pierwszym dniem owego kosmicz-
nego tygodnia” (por. Rdz 1, 1–2. 4), w którym, według opisu Księgi Rodzaju, 
wraz z pierwszym dniem stworzenia światła dokonały się kolejne etapy 
dzieła stworzenia (por. 1, 3–5). To powiązanie pozwalało rozumieć zmar-
twychwstanie jako początek nowego stworzenia, którego pierwociną był 
uwielbiony Chrystus – „Pierworodny wobec każdego stworzenia” (por. Kol 
1, 15) i „Pierworodny spośród umarłych” (Kol 1, 18)”169. 

Wymiar paschalny niedzieli ubogaca tak bardzo charakterystyczne 
zestawienie stworzenia i zmartwychwstania, pierwszego dnia stwórczego 
tygodnia, w którym Bóg stworzył światło (Rdz 1, 3–5) z pierwszym dniem 
tygodnia, w którym Chrystus, „światłość świata” (J 8, 12) i „światłość 
prawdziwa” (J 1, 9), powstając z martwych „zajaśniał tym wszystkim, 
którzy w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 79); „Jezus Chrystus (…). 
Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem”170. 

Niedziela, poprzez więź Zmartwychwstania Pańskiego z wydarzeniem 
stworzenia świata, stała się zatem i świętowaniem „nowego stworze-
nia”. Św. Ambroży (339–397) napisał o niedzieli, że „jako pierwszy dzień 
stworzenia, dzień ten jest już uprzywilejowany, jednak swój charakter 
sakralny zawdzięcza przede wszystkim zmartwychwstaniu Chrystusa”171. 
Biskup Aleksandrii Euzebiusz (ok. 500) mówił o znaczeniu niedzieli, która 
jako „święty dzień Pański jest wspomnieniem Pana. Dlatego nazywamy 
go dniem Pańskim, bo jest panem pozostałych dni. […] W ten dzień dał 
Pan początek stworzeniu świata i w ten sam dzień dał światu początek 
zmartwychwstania. W ten właśnie dzień […] nakazał, by sprawowano jego 

168 E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., s. 134.
169 DD 24.
170 Wigilia Paschalna. Orędzie wielkanocne, [w:] Mszał Rzymski dla diecezji polskich, dz. cyt., 

s. 167.
171 Św. Ambroży, Komentarz do Psalmu 67 (cyt. za: E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień 

człowieka, dz. cyt., s. 135).
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Tajemnicę. Dzień ten jest dla nas początkiem wszelkiego dobra, początkiem 
stworzenia świata, początkiem zmartwychwstania, początkiem tygodnia”172. 

Św. Atanazy (295–373) z całym przekonaniem wiary mówił: „Końcem 
pierwszego stworzenia był szabat, początkiem zaś nowego – dzień Pański, 
w którym stare odświeżył i odnowił”173. Konstytucje Apostolskie (IV w.) wzy-
wają do świętowania niedzieli: „Gorliwiej się spotykajcie zwłaszcza w szabat 
i w dzień zmartwychwstania Pana, w dzień Pański, aby sławić Boga, który 
stworzył wszystko przez Jezusa, posłał Go do nas i pozwolił, aby poniósł 
mękę i zmartwychwstał”174. Temat: stworzenie – zmartwychwstanie, jest 
obecny w literaturze patrystycznej, a także i w liturgii, jak np. w hymnie 
niedzielnym Liturgii godzin:

Primo dierum omnium,
quo mundus exstat conditus
vel quo resurgens Conditor
nos, morte victa, liberat175.
Wspomnienie stworzenia pojawia się w charakterystyce niedzieli w łącz-

ności z „nowym stworzeniem”, któremu początek dało zmartwychwstanie 
Chrystusa. Tak widziana niedziela podkreśla jedność dzieła stworzenia i dzieła 
odkupienia, które zostało dokonane przez misterium paschalne Chrystusa. 

Nauczanie Kościoła pierwszych wieków wielokrotnie przypominało, 
że niedziela jest świętowaniem Paschy Chrystusa. Euzebiusz z Cezarei 
(265–340) podkreślał aspekt paschy tygodniowej, tzn. niedzielnej Euchary-
stii, gdy pisał: „My, dzieci nowego przymierza, każdej niedzieli celebrujemy 
naszą Paschę, karmieni jesteśmy Ciałem Zbawiciela, uczestniczymy we Krwi 
Baranka […]. Każdej niedzieli ożywiani jesteśmy tym samym Ciałem od-
kupieńczego Baranka paschalnego, a nasza dusza zostaje naznaczona Jego 
bezcenną Krwią”176. Efrem Syryjczyk (306–373) głosił, iż „wszelka pomoc, 
jakiej Miłosierny nam udziela, wylewa się i rozpływa jak z obfitego źródła 
w pierwszy dzień po szabacie, w dzień Jego Zmartwychwstania. Godzien 

172 Euzebiusz z Aleksandrii, Mowa 16 o dniu Pańskim (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, 
dz. cyt., s. 87).

173 Atanazy, O szabacie i obrzezaniu, 4 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 39). 
174 Konstytucje apostolskie, II: 59, 3 w: Synody i kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 74*. H. Pietras 

tłumaczy ten tekst następująco: „Przede wszystkim w sobotę i w dzień zmartwychwstania 
Pana, czyli w niedzielę, udawajcie się pilnie do kościoła, aby oddać cześć Bogu, który 
wszystko stworzył przez Jezusa, który posłał Go do nas pozwalając, by cierpiał i którego 
wskrzesił z martwych” (H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 102).

175 Hymn godziny czytań I i III tygodnia, Liturgia horarum iuxta ritum romanum, t. 3, 
Watykan 1976, s. 550 i 795. Hymn ten, który mówi się: noctu vel summo mane, niestety nie 
znalazł się w polskim wydaniu księgi Liturgii godzin. 

176 Euzebiusz z Cezarei, Na święto Paschy, 7, 12 (cyt. za: E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, 
dzień człowieka, dz. cyt., s. 161n).
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więc jest czci pierwszy dzień tygodnia… Dzień Pański głosi i przypomina 
zmartwychwstanie Syna, tak jak przyniósł Apostołom wiadomość i radość, 
że Jezus zmartwychwstał (por. J 20, 19)”177. Św. Bazyli Wielki (330–378) 
mówił o „świętej niedzieli, uczczonej Zmartwychwstaniem Pańskim, 
która jest pierworodnym pośród wszystkich dni”178. W Rzymie papież 
Innocenty i († 417) poświadcza, że wielkie wydarzenie Zmartwychwsta-
nia Chrystusa celebruje się nie tylko raz w roku, ale każdego tygodnia, 
dlatego też ten dzień nazywa dies dominicus, festivissimus, niosący radość 
dla wszystkich179. Papież Innocenty, potwierdzając praktykę powszechnie 
przyjętą już od pierwszych lat po zmartwychwstaniu Pańskim, pisał: „My 
świętujemy niedzielę, aby wspominać chwalebne zmartwychwstanie na-
szego Pana Jezusa Chrystusa nie tylko w dzień Wielkanocy, ale każdego 
tygodnia”180. Św. Augustyn (354–430) nazywa niedzielę „sakramentem 
Paschy”181 i twierdzi, iż „przez chrześcijan, a nie przez Żydów niedziela 
jest określana jako dzień zmartwychwstania Pańskiego i stąd bierze 
swój świąteczny charakter”182. Św. Hieronim (340–420) z entuzjazmem 
głosi prawdę o niedzieli, bo „dzień Pański, dzień Zmartwychwstania, 
dzień chrześcijan, jest dniem naszym. Dlatego zaś nazywa się go dniem 
Pańskim, ponieważ w nim Pan wstąpił do Ojca jako zwycięzca”183. Cezary, 
biskup Arles (470–543) dostrzegając u chrześcijan swojej epoki brak czci 
dla dnia Pańskiego, powołuje się na drogocenną krew Chrystusa, którą 
zostali wszyscy odkupieni i wzywa, by „wziąć pod uwagę cenę owego 
wykupu i w dniu zmartwychwstania poświęcić swój czas Bogu i uważniej 
pomyśleć o zbawieniu swej duszy”184. Metropolita Bragi, Marcin († 580) 
upomina wiernych: „Nie miejcie w pogardzie dnia Pańskiego, nazwanego 
tak z tego powodu, że w nim Syn Boży, Pan nasz, Jezus Chrystus powstał 
z martwych, lecz święćcie go ze czcią”185. Jak to się dzieje, pyta biskup 
Marcin, że my chrześcijanie, „którzy oddajemy hołd prawdziwemu Bogu 
i wierzymy, że Chrystus powstał z martwych, nie chcemy czcić dnia Jego 

177 Efrem Syryjczyk, Mowa na Noc Zmartwychwstania, 4 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, 
dz. cyt., s. 80).

178 Bazyli Wielki, Homilia do dni stworzenia, II, 8 (cyt. za: DD 19; por. H. Pietras, Dzień 
Święty…, dz. cyt., s. 43).

179 Zob. P. Visentin, Domenica…, art. cyt., s. 25.
180 Innocenty I, List do Decencjusza 25, 4, 7 (cyt. za: DD 19).
181 Cyt. za: DD 19.
182 Augustyn, List 55 (do Januarusa), 23 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 45).
183 Hieronim, Homilia na Niedzielę Zmartwychwstania (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, 

dz. cyt., s. 85).
184 Cezary z Arles, Mowa 74, 4 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., 85).
185 Marcin z Bragi, O poprawie wieśniaków, 18 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 89).



50 Świętowanie niedzieli w Kościele pierwszych wieków

zmartwychwstania, to  jest dnia Pańskiego”186. Izydor, biskup Sewilli 
(560–636) poucza, iż „dzień Pański usankcjonowali sami apostołowie jako 
uroczystość religijną, albowiem w tym dniu Zbawiciel nasz powstał z mar-
twych. Nazywa się on dniem Pańskim, dlatego żebyśmy […] oddali temu 
dniowi cześć i szacunek z powodu nadziei na nasze zmartwychwstanie, 
jaką w nim mamy”187. Biskup Izydor wyjaśnia przyjmowanie postawy 
stojącej w niedzielę, ponieważ jest to dzień, w którym nasz Zbawiciel po-
wstał z martwych i „my żywimy nadzieję na zmartwychwstanie w wieku 
ostatecznym. Dlatego też w dniu Pańskim modlimy się stojąco, co jest 
znakiem przyszłego zmartwychwstania. Tak postępuje cały Kościół, który 
pielgrzymuje przez ziemską śmiertelność…”188. 

Dokumenty pierwszych wieków ukazują nam bardzo wyraźnie, że Ko-
ściół przeżywał dzień Pański, niedzielę przede wszystkim jako dzień 
zmartwychwstania Chrystusa. Ten aspekt świętowania niedzieli pozwalał 
chrześcijanom odwoływać się do prawdy o stworzeniu, widząc w zmar-
twychwstaniu „nowe stworzenie”. Ponadto, niejednokrotnie (np. Justyn, 
List Barnaby, Euzebiusz z Cezarei) nazywano niedzielę „dniem ósmym” dla 
ukazania i tej nowości niedzieli , która wskazywała na pełnię przekracza-
jącą czas i przestrzeń, odnoszącą się do przyszłego świata, do wieczności. 
U podstaw takiego rozumienia dnia Pańskiego było wydarzenie paschal-
ne, zmartwychwstanie Chrystusa189. Grzegorz Wielki († 604) twierdził: 
„Dzień Pański, jako ósmy dzień, obwieszcza sąd ostateczny i powszechne 
zmartwychwstanie, którego rękojmią jest zmartwychwstanie Pana”190. 
Nazwanie niedzieli „ósmym dniem” oznacza eschatologiczny wymiar 
tego dnia i czyni ten dzień znakiem wieczności. Jan Paweł II, za świętym 
Augustynem, poucza, że „świętowanie niedzieli jako dnia „pierwszego” 
i zarazem „ósmego”, wprowadza chrześcijanina na drogę ku życiu wiecz-
nemu” (DD 26).

2. Niedziela dniem Eucharystii
Dokumenty Kościoła pierwszych wieków wskazują bardzo wymownie, 

iż w centrum niedzielnego świętowania – przeżywania prawdy paschalnej 
zmartwychwstania Pańskiego – znajduje się, od samych początków, jej 

186 Tamże (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 90).
187 Izydor z Sewilli, O obowiązkach kościelnych, I, 24 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, 

dz. cyt., s. 90).
188 Tamże (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 91).
189 Por. E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., s. 136.
190 Cyt. za: jw.
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egzystencjalny wymiar: spotkanie zgromadzonego Kościoła ze Zmar-
twychwstałym Panem, na Uczcie eucharystycznej. (Tę rzeczywistość po-
twierdza dzisiaj Kościół, ucząc, że „niedzielna celebracja dnia Pańskiego 
i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła”191). Wszystkie najważniej-
sze dokumenty pierwszych wieków nie pozostawiają wątpliwości w tym 
względzie. Didache wzywa: „W dniu Pana, w niedzielę gromadźcie się 
razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto 
wpierw grzechy, aby ofiara wasza była czysta”192. Św. Justyn Apologeta 
dostarcza nam, w napisanej ok. 150 r. Apologii pierwszy pełny opis liturgii 
Eucharystii, która odbywa się w dniu Słońca; łatwo w tym dokumencie 
zauważyć, że Eucharystia – sakramentalne spotkanie z Panem – jest sercem 
świętowania niedzieli. Świętowanie niedzieli byłoby niezrozumiałe bez 
zgromadzenia eucharystycznego, kiedy to wspólnie „łamie się” chleb słowa 
i chleb stołu eucharystycznego. Dlatego właśnie Didascalia Apostolorum (III 
w.) upominają: „Jakież usprawiedliwienie może przedstawić Bogu ten, kto 
w niedzielę nie udaje się na zgromadzenie dla słuchania słowa zbawienia 
i karmienia się pokarmem Bożym, które trwa na wieki”193. Konstytucje 
Apostolskie (IV w.) w podobnym tonie kierują upomnienie do wszystkich, 
którzy nie świętują dnia zmartwychwstania Pana, czyli niedzieli: „W jaki 
sposób usprawiedliwi się przed Bogiem ten, kto nie przychodzi się w tym 
dniu na zgromadzenie, by słuchać zbawiennej nauki o zmartwychwsta-
niu? Tego dnia stojąc odmawiamy trzy modlitwy na pamiątkę Tego, który 
zmartwychwstał trzeciego dnia, w tym dniu czytamy teksty proroków, 
głosimy Ewangelię, składamy ofiarę oraz dar świętego pokarmu”194. Kon-
stytucje wzywają ponadto, aby w dzień zmartwychwstania Pana „to znaczy 
w niedzielę”, wszyscy razem składali ofiarę nieskalaną i miłą Bogu, zgodnie 
z zapowiedzią proroka Malachiasza (por. Ml 1, 11. 14)195. Euzebiusz z Cezarei 
(265–340) widzi w niedzielnej Eucharystii wielką pomoc dla życia chrze-
ścijańskiego, gdyż wtedy „przyjmujemy Ciało Zbawiciela i uczestniczymy 
we Krwi Baranka”196. Jednym z najbardziej wymownych wydarzeń Kościoła 

191 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2177.
192 Didache XIV, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 39; zob. 

H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 96).
193 Didascalia Apostolorum II, 59, 3 (cyt. za: E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, 

dz. cyt., s. 161. Ten sam tekst w tłumaczeniu H. Pietrasa brzmi następująco: „Bo czym 
usprawiedliwi się przed Bogiem ktoś, kto nie przychodzi w tym dniu słuchać zbawczego 
Słowa i karmić się boskim pokarmem na życie wieczne?” – H. Pietras, Dzień Święty…, dz. 
cyt., s. 99).

194 Konstytucje Apostolskie II, 59, 4 (cyt. za: s. 74*).
195 Tamże,VII, 30 (cyt. za: Synody i Kolekcje praw, dz. cyt., t. 2, s. 192*n).
196 Euzebiusz z Cezarei, Na święto Paschy, 7 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., 
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pierwszych wieków jest bohaterskie świadectwo wierności niedzielnej 
Eucharystii, pozostawione przez grupę czterdziestu dziewięciu chrze-
ścijan z Abitinae (Abitena) w Afryce Prokonsularnej. Wszyscy oni zostali 
12 lutego 304 roku postawieni przed trybunałem rzymskiego prokonsula 
Anulinusa oskarżeni o udział w zakazanym przez cesarza Dioklecjana 
„zgromadzeniu niedzielnym” (collecta), podczas którego „sprawowano 
Eucharystię” (dominicum). Ci „męczennicy niedzieli chrześcijańskiej” 
(tak nazywają ich historycy), z przekonaniem wiary odpowiadali swoim 
prześladowcom, jak lektor Emeritus: „my nie możemy żyć bez niedzielnej 
Eucharystii”197, czy jak kapłan Saturninus: „Ponieważ nie można zaprze-
stać sprawowania niedzielnej Mszy Świętej! Tak nakazuje prawo, tak uczy 
prawo”198. Redaktor „akt męczenników” z Abitinae relacjonując przebieg 
procesu, podaje, iż w zeznaniach oskarżonych powraca jak refren odpo-
wiedź uzasadniająca obecność na niedzielnej Eucharystii: „Ponieważ jestem 
chrześcijaninem, jestem chrześcijanką, jesteśmy chrześcijanami”. Na tle 
tego procesu redaktor uzasadnia, że chrześcijanin nie może istnieć bez 
niedzielnej Mszy Świętej, a niedzielna Eucharystia nie może się odprawiać 
bez chrześcijanina. Chrześcijanin ma swoją rację bytu w niedzielnej Mszy 
Świętej, a niedzielna Msza Święta w chrześcijaninie, i jedno bez drugiego 
nie może istnieć! „Gdy usłyszysz nazwę ‘chrześcijanin’, wiedz, że uczęszcza 
na niedzielną Mszę Świętą, a gdy posłyszysz o ‘niedzielnym zgromadzeniu 
eucharystycznym’, powinieneś wiedzieć, że jego uczestnicy nazywają się 
„chrześcijanami”199.

Dokumenty Kościoła pierwszych wieków potwierdzają, że Eucharystia 
jest wraz z misterium Paschy Chrystusa centralnym wydarzeniem dnia 
Pańskiego. Eucharystia sprawia obecność Zmartwychwstałego, który daje 
swym uczniom „chleb życia”, pokarm nieśmiertelności i lekarstwo pozwa-
lające nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie200. „Niedzielny 
pokarm eucharystyczny jest pokarmem braterskiej wspólnoty” – poucza 
św. Jan Chryzostom (350–407)  „Powstrzymywanie się od tego pokarmu 

s. 103).
197 Łaciński tekst brzmi: „quoniam sine dominico non possumus”, przy czym słowem 

„dominicum” określano niedzielną Eucharystię (zob. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego 
wtajemniczenia, dz. cyt., s. 703). W Liście apostolskim „Dies Domini” Jana Pawła II, słowo to jest 
tłumaczone przez „wieczerza Pańska” (zob. nr 46). 

198 „Quia non potest intermitti dominicum… Lex sic iubet, lex sic docet” (cyt. za: 
B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 702).

199 Zob. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 703.
200 Zob. Ignacy z Antiochii, Do Kościoła w Efezie, 20, 2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców 

Apostolskich, dz. cyt., s. 118n).
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równoznaczne jest odłączeniu się od Pana; pokarm niedzielny jest tym, 
który przyjmujemy razem z Panem i z naszymi braćmi”201. 

Niedzielna celebracja eucharystyczna jest dla Kościoła starożytnego 
nierozerwalnie złączona także ze słuchaniem Słowa Bożego202. Św. Ju-
styn mówi o czytaniu, w czasie niedzielnej Eucharystii, „pamiętników 
apostolskich” (tzn. Ewangelii) i „pism prorockich”, „jak długo na to czas 
pozwala”203. Dla Tertuliana († 220) podczas dominica sollemnia czyta się Pi-
smo Święte, śpiewa psalmy, wygłasza mowy i zanosi do Boga modlitwy204. 
Orygenes (186–253) uważa, że Słowo Boże jest manną kierowaną do tych, 
którzy słuchają to Słowo w niedzielę: „W nasz dzień Pański Pan zawsze zsyła 
mannę z nieba. Powiadam, że i dzisiaj Pan zsyła mannę z nieba! z nieba 
są bowiem owe zdania, które nam odczytano, od Boga pochodzą słowa, 
które nam przeczytano, i dlatego wciąż udzielana jest manna z nieba nam, 
którzy taką mannę przyjęliśmy”205. Didaskalia apostolskie (III w.) mocno 
upominają, by nie opuszczać niedzielnych spotkań, w czasie których zgro-
madzenie słucha Słowa Bożego i karmi się pokarmem Bożym, trwającym 
na życie wieczne206. Konstytucje Apostolskie (IV w.) ostrzegając przed sądem 
Bożym, określają niedzielę dniem, w którym trzeba słuchać zbawczego 
słowa o Zmartwychwstaniu i dniem, w którym czyta się proroków i głosi 
Ewangelię207. Egeria, pobożna pątniczka, opisując w swym Itinerarium (IV 
w.) całe bogactwo liturgii w Ziemi Świętej mówi, że w dzień Pański sam 
biskup czyta Ewangelię, a kazania głoszą wraz z nim również i kapłani. 
„Te kazania dlatego są głoszone w dni Pańskie, aby lud był wciąż poucza-
ny w Pismach i o miłości Bożej”208. Cezary z Arles (470–543), któremu tak 
bardzo zależało na świętowaniu niedzieli jako dnia Zmartwychwstania, 
w jednym ze swoich kazań nawołując do czynnego udziału w niedzielnej 
Mszy Świętej, zwraca się do wszystkich ze szczególną prośbą, aby przy-
chodząc do kościoła słuchali Pisma świętego „z gorliwością i pragnieniem 
serca”. Kto zaś nie słucha Słowa Bożego, jego zdaniem, grzeszy i daje okazję 

201 Jan Chryzostom, Homilia (cyt. za: E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, 
dz. cyt., s. 161).

202 DD 39 uczy, że „w zgromadzeniu niedzielnym, jak zresztą w każdej liturgii eucha-
rystycznej, spotkanie ze Zmartwychwstałym dokonuje się poprzez udział w dwojakiej 
uczcie – słowa i Chleba życia”.

203 Św. Justyn, Apologia I, 67, 3 (Pierwsi apologeci greccy, dz. cyt., s. 256).
204 Tertulian, De anima 9, 4 (cyt. za: P. Visentin, Domenica…, art. cyt., s. 29).
205 Orygenes, Homilia do księgi Wyjścia, 7, 5 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 55).
206 Zob. Didascalia Apostolorum II, 59, 2–3 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 99).
207 Zob. Konstytucje Apostolskie II, 59, 4 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 102).
208 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 1 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. 

cyt., s. 106).
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do grzechu innym209. Zadziwiająco aktualne są i inne słowa skierowane 
do słuchaczy: „Mówię to, bracia, do wszystkich: do mężczyzn i kobiet, 
do osób zakonnych i świeckich, do tych, którzy siedzą z ludem i do tych, 
którzy są przy ołtarzu: jeśli ktoś chce sobie porozmawiać z przyjacielem, 
będzie miał dość czasu po wyjściu z kościoła. Nie zajmujcie się daremnym 
gadaniem, nie szukajcie śmierci w domu życia! Nie przyczyniajcie sobie ran 
tam, gdzie macie otrzymać lekarstwo, ale raczej wiernie przygotowujcie 
wasze serca na przyjęcie wody żywej, to jest słów Pańskich, aby i w was 
spełniły się słowa Pana: ‘Jeśli kto wierzy we mnie, strumienie wody żywej 
wypłyną z jego wnętrza’” (por. J 7, 38)”210.

Dla Kościoła starożytnego niedziela była także dniem, w którym udzie-
lano święceń biskupich, o czym zaświadcza św. Hipolit Rzymski w Tradycji 
Apostolskiej (215). Podaje on, że na biskupa można wyświęcić jedynie tego, 
„kogo wybierze cały lud”, a następnie „po ogłoszeniu jego imienia i wyra-
żeniu powszechnej zgody wierni zbiorą się w niedzielę wraz z prezbiterami 
i obecnymi biskupami”211. Cennym dla nas przekazem Tradycji jest tekst 
modlitwy eucharystycznej, którą właśnie wypowiadał nowo konsekrowany 
biskup w czasie swojej niedzielnej Mszy „prymicyjnej”. Św. Hipolit podaje 
ponadto, że w czasie sprawowanej Eucharystii sam biskup powinien roz-
dawać Komunię, chociaż, jeśli było to konieczne, mogli mu pomóc kapłan 
i diakon: „W niedzielę biskup, jeśli może, sam rozdziela komunię całemu 
ludowi”212. Jest to odzwierciedleniem ówczesnej tradycji, że przyjmowanie 
Komunii z ręki biskupa jest znakiem jedności. (Wydaje się, że analogicznie 
do święceń biskupa, również święcenia prezbitera i diakona, przedstawione 
w Tradycji Apostolskiej Hipolita, mają miejsce w niedzielę).

Niedzielne zgromadzenie eucharystyczne jako wspólnota Kościoła 
świętująca w Eucharystii odkupienie i pojednanie z Bogiem dokonane przez 
Paschę Chrystusa, musiało „spełniać konieczny i wstępny warunek, jakim 
jest wzajemne pojednanie wierzących”213. Chrześcijanie, wierni poleceniu 
Pana, pamiętali, że trzeba pojednać się z bratem, zanim przyniesie się dar 
na ołtarz (por. Mt 5, 23n). Posłuszne temu wskazaniu Pana, Didache poleca 
uczestnikom niedzielnej Eucharystii wyznawanie grzechów, tak „aby 
ofiara wasza była czysta”, dodając wyjaśnienie: „Niechaj nikt, kto ma jakiś 
spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym 

209 Por. Cezary z Arles, Mowa 80 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 107).
210 Tamże (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 107n).
211 Hipolit Rzymski, Tradycja Apostolska, 2 (cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury 

patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 306).
212 Tamże, 22 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 98).
213 E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., s. 154.
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zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara”214. Didaskalia apostol-
skie natomiast, zachęcają, aby w poniedziałek osądzać to, co jest między 
wiernymi, tak, by w ciągu tygodnia mogli rozwiązać spory i pojednać 
się, a wtedy niedziela będzie celebrowana jako definitywne pojednanie; 
modlitwy zaś i ofiary będą miłe Bogu215.

3. Niedziela dniem Kościoła
Niedziela od swoich początków jest dniem gromadzenia się wspólno-

ty chrześcijańskiej dla celebrowania w Eucharystii zmartwychwstałego 
i obecnego wśród swoich uczniów Pana216. Didache opis niedzielnej Eucha-
rystii rozpoczyna od wezwania: „W dniu Pańskim, gromadźcie się razem, 
by łamać chleb i składać dziękczynienie…”. Pliniusz Młodszy w liście 
do cesarza Trajana (111/112) napisze, że badani przez niego chrześcijanie 
zapewniali go, iż największą ich winą czy też błędem było to, że „mieli 
zwyczaj w określonym dniu o świcie zbierać się i śpiewać na przemian 
pieśń ku czci Chrystusa jako Boga…”217. Św. Ignacy Antiocheński uważa, 
że skoro znakiem uczniów Chrystusa, „którzy doszli do nowej nadziei 
i nie zachowują już szabatu”, jest dzień Pański, „zapoczątkowany przez 
Paschę Chrystusa”218 – to jest sprawą oczywistą, żeby wszyscy biegli, „by 
zjednoczyć się jakby w jedną świątynię Boga, jakby wokół jednego ołtarza, 
w jednym Jezusie Chrystusie, który wyszedł od Ojca jedynego, który był 
w Nim jedyny i do Jedynego powrócił”219. Biskup Antiochii poleca, aby 
„jedna modlitwa, jedna prośba, jeden duch, jedna nadzieja w miłości” 
nie były robione „na własną rękę”, „lecz wszystko róbcie wspólnie”220. 
Św. Justyn Apologeta w opisie niedzielnej Eucharystii podaje, że w dniu 
zwanym Dniem Słońca „odbywa się w jednym miejscu spotkanie wszyst-
kich mieszkających w miastach i wsiach”. Dla tego świętego Męczennika 
wspólnotowe zgromadzenie eucharystyczne ma tak wielkie znaczenie, 
że wszyscy, nawet ci, którzy z różnych względów są nieobecni, powinni 
jednak brać udział w Eucharystii poprzez Komunię Świętą, którą zanoszą 

214 Didache XIV, 2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 39).
215 Zob. Didascalia apostolorum, II, 47, 1 i II, 53 (cyt. za: P. Visentin, Domenica…, art. cyt., 

s. 34; por. E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., s. 155n).
216 Por. E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., s. 148.
217 Cyt. za: Eucharystia pierwszych chrześcijan, oprac. M. Starowieyski, Kraków 1987, 

s. 251 (Ojcowie Żywi, 7).
218 Św. Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Magnezji, IX, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców 

Apostolskich, dz. cyt., s. 122).
219 Tamże, VII, 2 (cyt. za: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 121).
220 Tamże, VII, 1 (cyt. za: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 121).
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im diakoni221. Św. Cyprian († 258) uważa, że ideał niedzielnej celebracji eu-
charystycznej realizuje się wtedy, gdy można zwołać cały lud Boży; veritas 
sacramenti, Eucharystii związana jest z żywą obecnością całej wspólnoty 
chrześcijańskiej222. Euzebiusz z Cezarei (265–340) porównując niedzielę 
z szabatem, mówi, że „w tym dniu światła, w pierwszym dniu, w dniu 
prawdziwego słońca, i my gromadzimy się po sześciu dniach obchodząc 
szabat święty i duchowy, wybawieni przez Niego spośród narodów na całej 
ziemi […] Wszystko, co obowiązywało w szabat, przenieśliśmy na dzień 
Pański, jako że ten jest ważniejszy, główniejszy i wartościowszy niż szabat 
żydowski […]. Dlatego też wzeszło słońce sprawiedliwości dla naszych dusz 
i zostało nam przekazane, byśmy się gromadzili”223. Egeria (IV w.) w swoim 
Dzienniku podróży opisuje m.in. także przeżywanie „siódmego dnia”, tj. 
dnia Pańskiego w Jerozolimie, podkreślając, że „przed pianiem kogutów, 
zbiera się cały tłum, wszyscy, którzy mogą – jak na Wielkanoc – w bazylice, 
która jest koło Anastasis…”224. Na innym miejscu pisze: „O świcie, ponieważ 
jest to dzień Pański, gromadzą się w większym kościele, który zbudował 
Konstantyn; jest on na Golgocie za Krzyżem i wszystko tam się odbywa, 
jak zwyczajnie wszędzie w dniu Pańskim”225. Z przedstawionego już doku-
mentu (z IV w.), poświęconego „męczennikom niedzieli” należy podkreślić 
postawę gospodarza niedzielnego zgromadzenia eucharystycznego, lektora 
Emeritusa, który gościł u siebie wspólnotę chrześcijan. Biorąc na siebie 
całą odpowiedzialność mówi rzymskiemu sądowi: „Tak, to w moim domu 
odbywają się te zgromadzenia, ja jestem tu sprawcą (auctor). W moim domu 
sprawowaliśmy niedzielną Mszę Świętą. Nie mogłem inaczej postąpić, jak 
tylko przyjąć mych braci (wbrew zakazowi cesarza), ponieważ są moimi 
braćmi; nie mogłem inaczej postąpić, ponieważ my nie możemy żyć bez 
niedzielnej Eucharystii (sine dominico non possumus)”226. Redaktor chrze-
ścijański tych „akt męczenników” wyraża zdziwienie i oburzenie wobec 
żądań władz cywilnych zabraniających takich zgromadzeń, ponieważ 
chrześcijanin nie może żyć bez niedzielnego zgromadzenia eucharystycz-
nego, bez niedzielnej Mszy Świętej.

Inne wspaniałe świadectwo niedzieli jako dnia Kościoła znajdujemy 
w dokumencie z IV w. Didascalia Apostolorum, w którym biskup jest pro-

221 Zob. św. Justyn, Apologia I, 67 (cyt. za: Pierwsi apologeci greccy, dz. cyt., s. 256).
222 Zob. P. Visentin, Domenica…, art. cyt., s. 31n.
223 Euzebiusz z Cezarei, Komentarz do Psalmu 91 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. 

cyt., s. 62).
224 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 24 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 190).
225 Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., 

s. 106).
226 Cyt. za: B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 702.
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szony, aby pouczał i upominał lud, by pilnie uczęszczał na niedzielną 
Eucharystię i jej nigdy nie opuszczał. „Nauczając zaś wzywaj i upominaj 
lud, by zawsze pilnie uczęszczał na zebrania kościelne; niech nikt przez 
swą nieobecność na zebraniach nie uszczupla Kościoła, nie pozbawia Ciała 
Chrystusowego jego członków […]. Nie poniżajcie więc sami siebie ani nie 
odejmujcie członków Zbawicielowi naszemu; nie ćwiartujcie Jego Ciała i nie 
rozrzucajcie Jego części. Nie przekładajcie potrzeb życia doczesnego nad 
Słowo Boże, lecz w dzień Pański odłóżcie wszystko i spieszcie do kościoła, 
bo on jest chlubą waszą”227.

Przywołane tu dokumenty Kościoła pierwszych wieków pokazują 
wystarczająco wymownie, że świętowanie niedzieli odbywa się pośród 
zgromadzenia eucharystycznego; to zgromadzony Kościół sprawuje Eu-
charystię w niedzielę, w dzień Zmartwychwstania .

4. Niedziela dniem radości, solidarności 
i dniem odpoczynku
Chrześcijanie pierwszych wieków przeżywali cotygodniowy dzień 

Zmartwychwstania Pana również jako dzień radości, solidarności z po-
trzebującymi i jako dzień odpoczynku.

Niedziela przeżywana jest przez wspólnotę chrześcijańską w radości, 
która płynęła ze spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, podobnego 
do „wielkiej radości”, jakiej doznawali uczniowie Pańscy, kiedy Zmar-
twychwstały stawał pomiędzy nimi228. List Barnaby (II w.) podaje powód 
tej radości, stwierdzając: „świętujemy z radością dzień ósmy: w dniu tym 
Jezus powstał z martwych i ukazawszy się uczniom wstąpił do nieba”229. 
Tertulian († 220) potwierdza, że „dzień słońca jest dla nas dniem radości”230. 
W Didaskaliach Apostolskich (III w.) znajdujemy zalecenie: „W pierwszy dzień 
tygodnia bądźcie zawsze radośni. Grzeszy, kto w pierwszym dniu tygodnia 
zasmuca swoją duszę”231. 

Kościół pierwszych wieków „wypracował” dwa sposoby wyrażenia 
niedzielnej radości: w niedzielę się nie pości, a modlitwa w tym dniu 
powinna być w postawie stojącej. Prawda o zmartwychwstaniu Pana 
rozjaśnia nadzieją niedzielę, w której znaki pokutne ustępują miejsca 

227 Cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 327.
228 Zob. Łk 24, 41; J 20, 20 (por. E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., 

s. 168).
229 List Barnaby, XV, 9 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 195).
230 Tertulian, Ad nationes I, 13, 1 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 111).
231 Didascalia Apostolorum, V, 20, 11 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 59).
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radości i pogodzie ducha. Tertulian podaje, że w niedzielę zabronione jest 
klękanie, bo taka postawa jest uważana za gest pokutny i jest niestosowna 
w dniu radości232. Św. Augustyn († 430) podkreślając wymowę cotygodnio-
wej Paschy, stwierdza: „Wierni przerywają posty i modlą się na stojąco, 
co jest znakiem zmartwychwstania. Z tego samego powodu we wszystkie 
niedziele śpiewa się też alleluja”233. Najgłębszą racją niedzielnej radości jest 
wydarzenie paschalne, jak to akcentuje Piotr z Aleksandrii: „Przeżywamy 
niedzielę jako dzień radości z racji Tego, który zmartwychwstał”234. Radość 
niedzielna jest radością osobistą i wspólnotową, eklezjalną, która staje się 
jeszcze większą radością, gdy w niedzielę gromadzi się cała wspólnota, 
jak to podkreślał św. Hieronim: „Zobaczyć się razem, jedni drugich, jest 
źródłem jeszcze większej radości”235. 

Niedziela jako dzień radosnego spotkania w Eucharystii ze Zmartwych-
wstałym Panem, stała się dniem, w którym wierni poświęcali się także 
dziełom miłosierdzia, działalności dobroczynnej i apostolstwu. Niedzielna 
Msza Święta, idąc zapewne za wskazaniem św. Pawła z Pierwszego Listu 
do Koryntian (16, 1–3) wzywającym w pierwszym dniu tygodnia do zbiórki 
na rzecz ubogich Kościołów w Judei, stała się dla chrześcijan okazją do bra-
terskiego dzielenia się dobrami materialnymi z uboższymi236. Św. Justyn 
(† 167) w swej Apologii (I, 67), w opisie niedzielnej Eucharystii przedstawia 
zbiórkę darów na pomoc dla ubogich i wszystkich potrzebujących, jako 
jeden z zasadniczych elementów struktury mszalnej (po liturgii słowa 
i liturgii eucharystycznej): „Ci, którym się dobrze powodzi, i którzy mają 
dobrą wolę, dają, co chcą, a wszystko, co się zbierze, składa się na ręce 
przełożonego. On zaś roztacza opiekę nad sierotami, wdowami, cierpiącymi 
na skutek choroby lub z innych przyczyn, nad więźniami i przebywającymi 
wśród nas przybyszami: jednym słowem, śpieszy z pomocą wszystkim, 
którzy są w potrzebie”237.

Warto zaznaczyć, że wcześniej Didache, wprawdzie stwierdzeniem o cha-
rakterze ogólnym (później odnoszonym wprost do Eucharystii), zauważa, 
że ten, kto uczestniczy we wspólnocie dóbr nieśmiertelnych, tym bardziej 

232 Tertulian, De corona 3, 4 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 113).
233 Augustyn, List 55, 28 (cyt. za: Jan Paweł II, Dies Domini…, nr 55, przypis 102).
234 Cyt. za: E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., s. 168.
235 Cyt. za: jw. 
236 Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście apostolskim „Dies Domini” (nr 69), komentując ten 

tekst św. Pawła (1 Kor 16, 1–3), zaleca dobre zrozumienie głębokiego sensu wezwania 
Apostoła, „który bynajmniej nie kieruje się tutaj ciasną logiką: daniny”, ale odwołuje 
się raczej do «kultury solidarności» stawiającej wyższe wymagania, a praktykowanej 
zarówno między członkami samej wspólnoty, jak i wobec całego społeczeństwa”.

237 Św. Justyn, Apologia I, 67 (cyt. za: S. Cichy, Eucharystia…, s. 254).
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powinien dzielić się z potrzebującymi dobrami doczesnymi238. Św. Jan Chry-
zostom (350–407) wzywa do uczczenia dnia Pańskiego na sposób duchowy: 
„hojnością względem uboższych od nas braci, odkładając w niedzielę coś 
na wspomożenie ubogich”239. Didaskalia Apostolskie (III w.) nakazując zbiórkę 
na rzecz ubogich, wyklucza jednak surowo przyjęcie darów od bogatych 
i możnych, którzy wykorzystują biednych, bowiem „lepiej jest dla was 
umrzeć z głodu, niż przyjąć coś, co pochodzi z niesprawiedliwości”240.

Eucharystia niedzielna jest zatem czasem, który kształtuje miłość wza-
jemną między ludźmi; słuchanie Słowa Bożego i spożywanie Ciała Pańskiego 
prowadzi do wypełnienia polecenia Pana: „To jest moje przykazanie, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12).

Niedziela z jej centralnym wydarzeniem, jakim jest Eucharystia, staje 
się źródłem chrześcijańskiej caritas, wielką szkołą miłości241.

Niedziela przez trzy pierwsze wieki była świętowaniem Paschy zmar-
twychwstałego Pana we wspólnocie zgromadzonego na celebracji Eucha-
rystii Kościoła, przeżywającego radość i dzielącego się z innymi dobrami 
duchowymi a z potrzebującymi dobrami doczesnymi. W tym świętowaniu 
był nieobecny element odpoczynku, tak bardzo charakterystyczny dla 
żydowskiego szabatu242. Niemniej jednak dokumenty tego okresu czasu 
akcentują konieczność takiego organizowania prac, aby mieć potrzebny 
czas do uczestnictwa w Eucharystii. Tertulian († 220) zalecał, by w dniu 
zmartwychwstania Pana „powstrzymać się od wszystkiego, co przynosi 
niepokój i od naszych codziennych zajęć, odkładając również nasze interesy, 
by nie dawać okazji diabłu”243. Tertulian pozostawił najstarsze świadectwo 
o niedzieli jako dniu odpoczynku. Nie chodzi tu jednak jeszcze o dzień ofi-
cjalnie wolny od pracy, ale o traktowanie dnia Pańskiego jako święta także 
w tym znaczeniu, co zaczynało już być obecne w umysłach chrześcijan, 
zwłaszcza tych, którzy mogli sobie na to pozwolić244. Tertulian przekonuje 
chrześcijanina: „Jeśli chodzi o odpoczynek dla ciała, masz nie tylko parę 
dni, ale wiele. Poganie bowiem mają tylko jeden dzień świąteczny w roku, 
a ty masz co osiem dni”245.

238 Zob. Didache IV, 5–8 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 34n).
239 Jan Chryzostom, Mowa o jałmużnie, 3 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 84).
240 Didascalia Apostolorum, IV, 5 (cyt. za: P. Visentin, Domenica…, art. cyt., s. 35).
241 Por. E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., s. 159; DD nr 73.
242 Por. E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, dz. cyt., s. 169.
243 Tertulian, De oratione 22, 2 (cyt. za: E. Bianchi, Niedziela, dzień Pana, dzień człowieka, 

dz. cyt., s. 169).
244 Por. H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 52n.
245 Tertulian, O bałwochwalstwie 14, 7 (cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 53).
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W tym okresie czasu pojawia się zatem pragnienie, aby uczynić z niedzieli 
dzień wolny od pracy dla zapewnienia sobie niezbędnego czasu i klimatu, 
tak, aby radość niedzielna nie była przysłonięta innymi zajęciami. Dopiero 
jednak w IV wieku niedziela, dzięki dekretom cesarza Konstantyna, z 3 
marca i 3 lipca 321 roku, stała się oficjalnym dniem świątecznym w świe-
cie rzymskim246. Ustawa o świętach cesarzy: Walentyniana, Teodozjusza 
i Arkadiusza z roku 392 postanawiała, że „w dniach słońca należy cał-
kowicie zabronić walk cyrkowych, aby udział w tych widowiskach nie 
odciągał nikogo od czcigodnych misteriów religii chrześcijańskiej”247. 
Prawo cywilne uczyniło zatem niedzielę dniem wolnym, a poczynając 
od wieku VI (Synod Orleański, 538) wypoczynek niedzielny stał się obo-
wiązkiem usankcjonowanym również przez prawo kościelne. Zaznaczmy 
jednak w tym kontekście, że chrześcijanie Kościoła starożytnego przyjęli 
z radością prawo państwowe uznające niedzielę za dzień wolny od pracy, 
ale nie chcieli tej wolności pojmować jako bezczynności, na wzór żydów 
w dniu szabatu. Dlatego np. św. Hieronim († 419) zaświadcza, że mniszki 
w Palestynie po powrocie z niedzielnej Eucharystii zajmowały się szyciem 
ubrań248. Św. Benedykt (480–548) poleca w swej Regule, aby w niedzielę za-
konnicy nie tylko oddawali się czytaniu i medytacji, ale też „winni zająć 
się pracą, aby nie próżnować”249.

*
Analiza dokumentów Kościoła pierwszych wieków ukazuje nam nie-

dzielę jako dzień świętowania Paschy „opromieniony przez blask chwały 
zmartwychwstałego Chrystusa”. Tradycja chrześcijańska zwracała uwagę 
na więź, jaka istnieje między zmartwychwstaniem a stworzeniem, łą-
cząc zmartwychwstanie, które nastąpiło w „pierwszym dniu tygodnia”, 
z pierwszym dniem stworzenia. Wspomnienie stworzenia pojawia się 
w charakterystyce niedzieli w łączności z „nowym stworzeniem”, któremu 
początek dało zmartwychwstanie Pana. Kościół wprowadzając zaś nazwę 
niedzieli „ósmy dzień” ukazał eschatologiczny wymiar tego dnia i uczynił 
ten dzień znakiem wieczności.

W centrum niedzielnego świętowania była od początków Kościoła 
Eucharystia, sprawiająca obecność Zmartwychwstałego, który karmi 
swoich uczniów „chlebem z nieba” – pokarmem nieśmiertelności oraz jak 
mannę z nieba zsyła nam Słowo Boże. Niedziela stała się też, w kontekście 

246 Zob. H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 127.
247 Cyt. za: H. Pietras, Dzień Święty…, dz. cyt., s. 133.
248 Zob. Listy św. Hieronima II, oprac. J. Czuj, Warszawa 1953, s. 430.
249 Św. Benedykt z Nursji, Reguła, Tyniec 1983, s. 159; por. S. Czerwik, Teologia dnia 

Pańskiego, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 50 (1984), s. 202–205.
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Eucharystii, dniem udzielania święceń kapłańskich oraz dniem pojednania 
we wspólnocie zgromadzenia eucharystycznego.

Niedziela jest od swoich początków dniem gromadzenia się wspólnoty 
chrześcijańskiej-Kościoła, dla świętowania w Eucharystii zmartwychwsta-
łego i obecnego pośród swoich uczniów Pana. „Chrześcijanin nie może żyć 
bez niedzielnego zgromadzenia eucharystycznego”, a nieobecność na ze-
braniach uszczupla Kościół, „pozbawia Ciało Chrystusowe Jego członków”.

Dla chrześcijan pierwszych wieków niedziela jest dniem radości i soli-
darności z ubogimi i potrzebującymi, a od wieku IV staje się także dniem 
odpoczynku, rozumianego jednakże nie jako bezczynność na wzór żydów 
w dniu szabatu.



.



.

Nauczanie i praktyka pokutna 
Κościoła w II wieku
Kościół od początku swego istnienia, z poczuciem wielkiej odpowie-

dzialności, wsłuchiwał się i wypełniał Boży nakaz pokuty zawarty w na-
uczaniu Chrystusa głoszącego: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15)250. Wierni Kościoła 
pierwszych wieków czuli się przynagleni wezwaniem kierowanym przez 
Syna Bożego do nawrócenia i Jego przykładem pokuty. Kościół poznaje 
bowiem ciągle na nowo dokładnie swoją naturę i przenika dogłębnie 
to wszystko, co jest w nim ludzkie i boskie, widzialne i niewidzialne, słabe 
i nigdy niezniszczalne. I coraz bardziej jest świadomy tego, że „chociaż 
na skutek Bożego zrządzenia jest święty i nienaganny, to jednak składa 
się z członków, którzy mogą się skalać winą i dlatego potrzebują ciągłego 
nawracania do Boga oraz odnowienia i to nie tylko wewnętrznego i oso-
bistego, lecz także zewnętrznego i społecznego”251. Pierwsi chrześcijanie, 
powiązani jeszcze licznymi więzami z judaizmem, żyli wielkim dziedzictwem 
myśli biblijnej przenikniętej akcentami pokutnymi252. Pamiętali oni dobrze, 
iż obok licznych wezwań ze strony proroków Starego Testamentu, „pokuta 
już przed Chrystusem uważana była jako środek osiągnięcia i zarazem jako 

250 W tłumaczeniu z języka greckiego ks. prof. S. Kowalskiego (Pismo Święte Nowego 
Testamentu, Warszawa 1983, s. 74) końcowe wezwanie (Mk 1, 15) brzmi: „cz y ńc ie pok utę 
i wierzcie Ewangelii”. Papież Paweł VI, odnosząc to wezwanie do dzisiaj żyjących uczniów 
Chrystusa, stwierdził, że „te właśnie słowa są jakby szczytem i streszczeniem całego życia 
chrześcijańskiego. Do Królestwa Chrystusowego możemy wejść tylko przez nawrócenie 
(grec. µετάνοια), czyli przez wewnętrzną przemianę całego człowieka, przez którą zaczyna 
on myśleć, sądzić i układać swoje życie przepojony tą świętością i miłością Bożą, które 
w pełni czasu zostały ujawnione w Synu Bożym i nam w pełni udzielone” (Paweł VI, konst. 
apost. Paenitemini, [w:] Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, zebr. i przetł. E. Sztafrowski, 
t. 1, z. 2, Warszawa 1969, s. 77, nr 650). Problematykę przedstawioną w tym rozdziale 
omawiałem wcześniej w artykule: Pokuta w Kościele pierwotnym – I/II w., „Collectanea 
Theologica” 63 (1993) nr 2, s. 101–112. 

251 Paweł VI, konst. apost. Paenitemini, dz. cyt., s. 69, nr 640. 
252 Zob. S. Witek, Sakrament pojednania, Poznań-Warszawa 1979, s. 11.
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znak doskonałości i świętości, co potwierdzają przykłady: Judyty, Daniela, 
Anny Prorokini i wielu znakomitych mężów i kobiet, którzy w postach 
i modlitwach, dniem i nocą służyli Bogu z radością i weselem”253.

Społeczność Kościoła żyła wezwaniem do pokuty, które rozlegało się 
na przełomie Starego i Nowego Testamentu w nauczaniu Jana Chrzciciela 
i stanowiło główny temat jego przepowiadania: „Nawracajcie się, bo bliskie 
jest królestwo niebieskie. […] Wydajcie więc godny owoc nawrócenia” (Mt 
3, 2. 8). „Wezwanie do pokuty w kontekście zapowiedzianego sądu stawia 
przepowiadania Jana Chrzciciela w rzędzie przepowiadania prorockiego 
i pozwala przypuszczać, że zasadniczy nacisk został położony na aspekt 
nawrócenia, które nie może sprowadzać się do pozorów. Stąd Jan wyraź-
nie postuluje wydanie owocu godnego pokuty”254. Prorok znad Jordanu 
stawia poszczególnym grupom konkretne wymagania, odpowiadające ich 
sytuacji, tak, aby ich życie było odtąd zgodne z ich postawą pokutną (por. 
Łk 3, 10–14). Chrystus Pan daje przykład pokuty przyjmując chrzest Janowy 
(zob. Łk 3, 21), a swoje nauczanie rozpoczyna od tego samego wezwania 
do pokuty, które kierował do wszystkich Jan Chrzciciel: „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Jezus podjął wezwanie Janowe do żalu 
za grzechy i wewnętrznego nawrócenia, ale ukazał je w nowych wymia-
rach; o ile wezwanie Jana było znakiem Królestwa, które nadchodzi, o tyle 
wezwanie Jezusa Chrystusa stawia wszystkich wobec Królestwa, które już 
przyszło w jego osobie. Wezwanie grzeszników do pokuty (nawrócenia) 
stanowi podstawową cechę posłannictwa Jezusa (por. Łk 5, 32), który będąc 
Synem Człowieczym, odpuszcza grzechy (zob. Mt 9, 6)255.

Posłannictwo głoszenia pokuty polegającej na nawróceniu przekazał 
Jezus swoim uczniom, Apostołom, którzy „poszli i głosili pokutę” (Mk 
6, 12)256. Misją Apostołów, a potem Kościoła będzie to, że w imię Jezu-
sa, „w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem” (Łk 24, 47). Apostołowie, 
wzorem swojego Mistrza i Nauczyciela, rozpoczynają dzieło ewangeli-
zacji od wezwania do nawrócenia skierowanego do Izraela (zob. Dz 5, 
31; 20, 21) i do pogan (zob. Dz 11, 18; 20, 21), a zatem do wszystkich ludzi 
(zob. Dz 17, 30). Bramą do Królestwa Bożego staje się wiara i nawrócenie 
potwierdzone przyjęciem chrztu, tak jak głosi św. Piotr w dzień Zesłania 

253 Paweł VI, konst. apost.  Paenitemini, dz. cyt., s. 76, nr 646.
254 A. Suski, Wezwanie do pokuty w Nowym Testamencie, AK 70 (1977), t. 89, s. 22. 
255 Por. tamże, s. 23n.
256 Tak tłumaczy z  języka greckiego ks. prof. S. Kowalski, Pismo Święte Nowego 

Testamentu…, dz. cyt.; Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2002, tłumaczy: „wyszli i wzywali 
do nawracania się”. 
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Ducha Świętego: „Nawróćcie się […] i niech każdy z was przyjmie chrzest 
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych” (Dz 2, 38). 
Głoszenie pokuty – nawrócenia i odpuszczenie grzechów staje się jednym 
z podstawowych zadań Apostołów i Kościoła wszystkich czasów. Boski 
Zbawiciel zapewnił swemu Kościołowi władzę „wiązania i rozwiązywa-
nia”, czyli zatrzymywania i odpuszczania grzechów (por. Mt 18, 18; J 20, 
23)257. Wzywanie do nawrócenia i uwalnianie ludzi od grzechów przez ich 
odpuszczenie stają się treścią przepowiadania Dobrej Nowiny i praktyki 
Kościoła „wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem” (Łk 24, 47)258.

1. Pokuta w nauczaniu Kościoła II wieku 
U podstaw nauczania o pokucie i głoszenia nawrócenia w Kościele 

pierwszych dwóch wieków tkwiło głębokie przekonanie, że dzieło jednania 
człowieka z Bogiem, dokonane raz na zawsze przez pośrednictwo Chrystu-
sa, jest kontynuowane przez pośrednictwo Kościoła259. Apostoł Narodów 
św. Paweł nie pozostawiał wątpliwości: „[Bóg] pojednał nas ze sobą przez 
Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał 
ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując 
słowo jednania” (2 Kor 5, 18n).

Nauczanie o pokucie i praktyka pokutna Kościoła poapostolskiego 
znana jest nam dzisiaj tylko w pewnej części, głównie z informacji znaj-
dujących się w nielicznych pismach tego okresu. Do takich dokumentów 
tej epoki należy zaliczyć: Didache (Nauka Dwunastu Apostołów), i List do Ko-
ścioła w Koryncie św. Klemensa Rzymskiego, List Barnaby, Listy św. Ignacego 
Antiocheńskiego, List do Kościoła w Filippi św. Polikarpa ze Smyrny, Pasterz 
Hermasa, Drugi List do Koryntian św. Klemensa Rzymskiego i Dialog z żydem 
Tryfonem św. Justyna Apologety.

1.1. Konieczność pokuty

Wiara i przekonanie Kościoła pierwszych dwóch wieków są widoczne 
w nauczaniu i nawoływaniu do czynienia pokuty. Didache radzi wszystkim 
uczestnikom Eucharystii, aby byli świętymi, gdy biorą udział w Komunii 
świętej. Jeśli jest inaczej, powinni czynić pokutę: „Kto święty, niech podej-

257 Por. R. Loria, La Penitenza nei secoli, [w:] La Penitenza. Dottrina. Storia. Catechesi e Pastorale, 
Torino [1967], s. 178.

258 Por. E. Cothenet, Sainteté de l’Eglise et péché des Chrétiens, [w:] Liturgie et rémission des 
péché. Conferénces Saint-Serge XXᵉ semaine d’etudes liturgiques, Roma 1975, s. 76.

259 Zob. S. Czerwik, Zarys dziejów pokutnej praktyki Kościoła, [w:] A. Skowronek, S. Czerwik, 
M. Czajkowski, Sakrament pokuty. Teologia. Liturgia. Pismo Św[ięte], Katowice 1980, s. 131.
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dzie, kto nim nie jest, niech czyni pokutę! Marana tha. Amen”260. Wydaje się, 
że trzeba to wskazanie odczytywać w duchu nauczania św. Pawła: „Dlatego 
też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny staje się Ciała 
i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając 
ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając 
na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11, 27–29). Kontekst 
modlitwy nadaje zaleceniu Didache pewien aspekt eschatologiczny: „Niechaj 
przyjdzie łaska i przeminie ten świat! Hosanna Bogu Dawidowemu!”261. 
Wezwanie do pokuty ukazane jest w aspekcie eschatolgicznym, zwłaszcza 
że wypełniają się słowa św. Pawła: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb 
i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26)262.

Konieczność pokuty zawarta jest również w wezwaniu do wzajemnego 
napominania się aż do momentu, dopóki ten, kto obraził drugiego „nie 
odprawi pokuty”263.

Klemens Rzymski w swym Liście do Kościoła w Koryncie wyraża przekona-
nie ówczesnego Kościoła o Bożym miłosierdziu i możliwości pokutowania, 
nauczając z całą mocą swego pasterskiego urzędu: „Oto co głosiły usta 
Pańskie: wszystkim użycza On w miłosierdziu swym możliwości pokuto-
wania i tak podnosi ich na duchu wszechmocną wolą swoją”264. Bóg czynił 
tak w historii: „Przebiegnijmy myślą wszystkie pokolenia, a przekonamy 
się, że w każdym, jednym po drugim dawał Pan okazję do pokuty tym, 
którzy chcieli powrócić do Niego”265. Konieczność pokuty uzasadniają naj-
ważniejsze wydarzenia historii zbawienia, poczynając od krwi Chrystusa 
przelanej za nas: „Zwróćmy nasze oczy na krew Chrystusa i rozważmy, jak 
bardzo jest ona droga Jego Ojcu (por. 1 P 1, 19): wylana za nasze zbawienie 
przyniosła całemu światu łaskę nawrócenia”266. Do podjęcia pokuty i nawró-
cenia nawoływał Noe „i ci, co go posłuchali, zostali zbawieni”267. „Jonasz 
zapowiedział ruinę Niniwitom, oni jednak pokutowali za grzechy swoje, 
a chociaż Bóg obcy, przebłagali go przecież swoimi prośbami i dostąpili 

260 Didache X, 6 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 38).
261 Tamże.
262 Por. aklamację drugą, którą wypowiadają wierni w czasie Eucharystii po konsekracji: 

„Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, 
oczekując Twego przyjścia w chwale” (zob. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, dz. cyt., 
s. 309*. 317*. 324*. 331*. 339*. 345*. 350*. 357*). 

263 Didache XV, 3 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 40).
264 Św. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, VIII, 4–5 (Pierwsi świadkowie. Pisma 

Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 54).
265 Tamże, VII, 5 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 54).
266 Tamże, VII, 4 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 54).
267 Tamże, VII, 6 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 54).
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zbawienia”268. Pokutę głosili także „Słudzy łaski Bożej pod natchnieniem 
Ducha Świętego”269. Klemens Rzymski przypomina, że do pokuty wzywał 
„sam Władca wszechświata, dodając przysięgę: ‘Na moje życie, mówi Pan, 
nie chcę śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia’”270. Bóg wzywał: „Domu 
Izraela, nawróćcie się z waszych nieprawości. Powiedz synom ludu mego: 
Jeśli wasze grzechy sięgną z ziemi do nieba, jeśli będą czerwieńsze od szkar-
łatu i czarniejsze od worka, a zwrócicie się do mnie z całego waszego serca 
i powiecie mi: Ojcze! – wysłucham was jak ludu świętego”271. Bóg Ojciec 
wzywając do pokuty łaskawie zapewnił, iż każdemu nawracającemu się 
ze swych nieprawości, wybaczy: „Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło 
uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie 
się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, 
oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! Codźcie i spór 
ze Mną wiedźcie – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak 
śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się [białe] jak 
wełna. Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr ziemskich będziecie zażywać. 
Ale jeśli się zatniecie w oporze, miecz was wytępi. Albowiem usta Pańskie 
[to] wyrzekły”272. Św. Klemens Rzymski w uzasadnieniu swoich racji po-
wołuje się na najbardziej wymowne teksty Pisma Świętego. To nauczanie 
kieruje przede wszystkim do konkretnych adresatów, sprawców buntu 
w Koryncie, którzy powinni upaść „do nóg Pana, błagając Go ze łzami, 
aby okazał nam łaskawość, pogodził nas ze sobą i pozwolił nam wrócić 
do owego zbożnego i świętego życia w miłości braterskiej”273. Wszyscy 
winowajcy, jak naucza biskup Rzymu św. Klemens, mają poddać się władzy 
pasterskiej prezbiterów oraz przyjąć nałożoną przez nich pokutę, która 
umożliwi im powrót do jedności. „Wy zatem, którzy daliście początek bun-
towi, podporządkujcie się waszym prezbiterom (por. 1 P 5, 5), przyjmijcie 
karę jako drogę do nawrócenia zginając kolana waszego serca”274. Klemens 
Rzymski mówi wyraźnie o pokucie i karze, jaką „buntownicy” powinni 

268 Tamże, VII, 7 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 54); por. Jon 
3, 4–10; Mk 12, 41; Łk 11, 32.

269 Tamże, VIII, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 54).
270 Tamże, VIII, 2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 54); por. Ez 18, 

23; 33, 11.
271 Tamże, VIII, 3 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 54); cytat ten 

jest nieznany; por. Ez 18, 30; Ps 102, 11; Jr 19, 22; Iz 1, 8.
272 Tamże, VIII, 4 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 54): Iz 1, 16–20.
273 Tamże, XLVIII, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 73).
274 Tamże, LVII, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 77).
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przyjąć od hierarchii; kształt jednakże owej pokuty jest bliżej nieokreślony, 
poza faktem, że istnieje i że zawiera element kultyczny i wspólnotowy275. 

Autor Listu do Kościoła w Koryncie wyraża przekonanie, iż to, co napisał 
jest nauką Bożą i dlatego ostrzega: „Jeśli ktoś jednak odmówi posłuszeń-
stwa słowom, jakie Bóg przez nas do niego zwracał, niech wie, że niemałą 
ponosi winę i naraża się na niemałe niebezpieczeństwo. My za grzech ten 
nie ponosimy odpowiedzialności”276.

Wezwanie do pokuty znajdujemy także w Listach św. Ignacego Antiocheń-
skiego, który z wiarą przekonuje, że to właśnie pokuta umożliwia powrót 
do Boga. W Liście do Kościoła w Filadelfii święty pasterz Antiochii napisał: 
„Gdzie jest podział i gniew, tam Bóg nie mieszka. Wszystkim wszakże, 
którzy pokutują, Pan przebacza, jeśli żałując, wracają do jedności z Bogiem 
i łączności z biskupem”277. Kościołowi we Smyrnie św. Ignacy polecał: „Jest 
rzeczą rozsądną myśleć na przyszłość trzeźwiej (czuwać) i dopóki jeszcze 
mamy czas, (czynić pokutę) nawrócić się do Boga”278. Pokuta oznacza powrót 
do jedności z Bogiem i Kościołem, i jest życiem z Chrystusem: „Ci bowiem, 
co należą do Boga i Jezusa Chrystusa, wszyscy są z biskupem. A i ci, co na-
wróciwszy się wejdą do jedności Kościoła, także będą należeć do Boga, aby 
mogli żyć według Jezusa Chrystusa”279.

Na konieczność pokuty wskazuje św. Polikarp, biskup Smyrny ubolewając 
w Liście do Kościoła w Filippi, nad grzechem kapłana Walensa, który z chci-
wości popadł w grzech bałwochwalstwa i tak znalazł się wśród chorych 
i błądzących. Każdy bowiem „kto nie umie powstrzymać się od chciwości, 
ten skala się także bałwochwalstwem i zostanie zaliczony do pogan, którzy 
nie znają sądów Pana (por. Jr 5, 4)”280. Pokuta stanowi w takiej sytuacji drogę 
do uleczenia i powrotu do jedności z Kościołem: „Bardzo się zatem mar-
twię, bracia, o Walensa i o jego małżonkę. Oby dał im Pan szczere nawrócenie 
(por. 2 Tm 2, 25). Bądźcie więc i wy w tym umiarkowani i nie uważajcie ich 
za nieprzyjaciół (por. 2 Tes 3, 15), lecz przywołujcie ich jak członki cierpiące 

275 Zob. L. Loria, La Penitenza nei secoli, dz. cyt., s. 185. 
276 Św. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, LIX, 1–2 (Pierwsi świadkowie. Pisma 

Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 78).
277 Św. Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Filadelfii, VIII, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma 

Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 134); Ignacy Antiocheński, List do Filadelfian, 8 (M. Michalski, 
Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 28).

278 Tenże, Do Kościoła w Smyrnie, IX, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. 
cyt., s. 138).

279 Tenże, Do Kościoła w Filadelfii, III, 2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. 
cyt., s. 132).

280 Św. Polikarp ze Smyrny, List do Kościoła w Filippi, XI, 2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców 
Apostolskich, dz. cyt., s. 160). 
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i zabłąkane, abyście mogli zbawić całe wasze ciało. Czyniąc to bowiem 
sami siebie budujecie”281.

W najstarszej homilii chrześcijańskiej pochodzącej z II wieku, zwanej 
Drugim listem św. Klemensa do Koryntian, znajdujemy gorące wezwanie do na-
wrócenia i pokuty, „które mieszczą się w użytym tu greckim czasowniku 
metanoeín. Nawrócenie jest możliwe, ponieważ grzechy mogą być odpusz-
czone”282. Wezwanie do pokuty, które znajdujemy w kilku fragmentach tego 
Listu-homilii, jest przynaglającym apelem, aby przyjąć, póki czas, możliwość 
pokutowania daną przez miłosiernego Boga, ponieważ istnieje ona tylko 
do chwili śmierci. „Nawróćmy się zatem, póki jeszcze żyjemy na ziemi. […] 
jak długo jesteśmy na tym świecie, żałujmy z całego serca za czyny złe, któ-
rych dokonaliśmy w ciele. A może zostaniemy zbawieni przez Pana, dopóki 
jeszcze mamy czas na pokutę. Kiedy bowiem zejdziemy z tego świata, nie 
będziemy już mogli tam wyznawać swej wiary ani pokutować”283. „Bracia, 
nawróćmy się już wreszcie, bądźmy trzeźwi, by uczynić dobrze, bo jeste-
śmy pełni rozmaitej głupoty i niegodziwości. Zetrzyjmy z siebie dawne 
grzechy, a nawróciwszy się z głębi serca znajdziemy zbawienie”284. „Tak 
więc, bracia, skorośmy otrzymali niemałą zachętę do pokuty, korzystając 
ze sposobności, dopóki jeszcze mamy Tego, który na nas czeka, nawróćmy 
się do wzywającego nas Boga”285. „Nawróćmy się więc z całego serca, aby 
nikt z nas nie zginął. Jeśli bowiem polecono nam pracować także nad tym, 
aby ludzi odciągać od bożków i uczyć ich prawdy, tym bardziej jeszcze nie 
wolno pozwalać na zatratę duszy, która już Boga poznała”286. „Tak więc, 
bracia i siostry, po słowach Bożej prawdy, czytam wam to napomnienie, 
abyście poświęcili jak najwięcej uwagi Pismu, a wówczas i samych siebie 
zbawicie i tego, kto je będzie pośród was czytał. Jako zapłaty domagam 
się waszego nawrócenia z całego serca, bo przez nie zdobędziecie sobie 
zbawienie i życie. A postępując tak wskażemy cel wszystkim młodym, któ-
rzy chcą służyć z zapałem sprawie pobożności i dobroci naszego Boga”287.

281 Tamże.
282 M. Starowieyski, Najstarsza homilia chrześcijańska, [w:] Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców 

Apostolskich, dz. cyt., s. 89.
283 Homilia z II wieku zwana dawniej Drugim listem do Koryntian św. Klemensa, VIII, 2–3 

(Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 95).
284 Tamże, XIII, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 97).
285 Tamże, XVI, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 98).
286 Tamże, XVII, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 99).
287 Tamże, XIX, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 100).
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1.2. Katalogi grzechów

W pismach Ojców Apostolskich II wieku odnajdujemy prawdziwe „ka-
talogi” grzechów popełnianych przez ówczesnych ludzi, pośród których 
znajdowali się i chrześcijanie. Nauka dwunastu Apostołów (Didache) przed-
stawiając życie chrześcijańskie w obrazie „drogi życia” i „drogi śmierci”, 
mówi wyraźnie o rzeczywistym niebezpieczeństwie tej drugiej „drogi”, 
która przede wszystkim jest zła i pełna przekleństwa, i której znakiem 
są grzechy grożące każdemu chrześcijaninowi. Grzechy, które wymienio-
no w bardzo „szerokim” zakresie, są następujące: „mordy, cudzołóstwa, 
pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, 
fałszywe świadectwa, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodzi-
wość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelność, 
duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni (por. Rz 1, 29; Kol 3, 8)”288. 
Do powyższego „katalogu” grzechów dodane są kategorie osób, które po-
stępują „drogą śmierci”: „prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, 
miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwość, 
nie idą za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale 
na zło. Obca im jest łagodność i cierpliwość, kochają marność (por. Ps 4, 
3), gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich, obojętnie przechodzą 
koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci, niszczą przez 
poronienie to, co Bóg powołał do życia. Odtrącający tych, co nic nie mają, 
gnębiciele ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie 
biedaków, są to grzesznicy w złym zatwardziali”289. Didache, kończąc opis 
tej diagnozy „drogi śmierci”, oparty na tekstach Pisma Świętego, nie waha 
się z całą mocą polecać: „Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich!”.

Św. Klemens Rzymski w Liście do Kościoła w Koryncie wymienia grzechy 
popełniane przez mieszkańców tego portowego miasta, na które są narażeni 
także chrześcijanie. Kościołowi Bożemu w Koryncie, tym, „którzy zostali 
powołani i uświęceni w woli Bożej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”, 
Biskup „Kościoła Bożego w Rzymie”, Klemens, napisał: „Otrzymaliście 
w pełni dobrobyt i wszelką chwałę, a tak spełniły się słowa Pisma: ‚Mój 
umiłowany jadł i pił, utył, rozrósł się i wierzga’ (Pwt 32, 15). Stąd zrodzi-
ły się zazdrość, zawiść, niezgoda i bunt, prześladowanie i zamęt, wojna 
i niewola. Toteż ‘powstali prostacy przeciw dostojnym, nic nie znaczący 
przeciw sławnym, głupcy przeciw mędrcom, młodzi przeciw starcom’ 
(Iz 3, 5). Dlatego też zniknęła sprawiedliwość i pokój (por. Iz 59, 14), gdyż 
każdy zatracił bojaźń Bożą i  jasny wzrok wiary. Nikt nie postępuje już 

288 Didache V, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 35)
289 Tamże.
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według przykazań Boga (por. Kpł 18, 3; 20, 23), ani nie żyje w sposób god-
ny Chrystusa, lecz wszyscy podążają za pragnieniami przewrotnych serc 
swoich”290. Ukazane tu, w kontekście bardzo konkretnej sytuacji życiowej, 
różne rodzaje grzechów, znajdują swoje wytłumaczenie przede wszystkim 
w tym, iż wielu udało się zwieść zazdrością niesprawiedliwą i bezbożną, 
przez którą to „śmierć na ten świat przyszła” (zob. Mdr 2, 24; Rz 5, 12)291.

List Barnaby pouczając o dwóch drogach: światła i ciemności, określa 
drogę ciemności jako „krętą i pełną przekleństwa”, wyliczając przy tym 
różne rodzaje grzechów. „Jest to bowiem droga śmierci wiecznej i kary. 
Spotykamy na niej wszystko, co gubi dusze: bałwochwalstwo, zuchwałość, 
władczą pychę, obłudę, dwulicowość, cudzołóstwo, morderstwo, rabunek, 
zarozumiałość, nieposłuszeństwo, podstęp, złośliwość, samowolę, tru-
cicielstwo, magię, chciwość, lekceważenie Boga, prześladowców dobra, 
nieprzyjaciół prawdy, miłośników kłamstwa. Wszyscy ci ludzie nie wiedzą, 
jaka jest nagroda sprawiedliwości, nie „podążają za dobrem” (Rz 12, 9), 
[nie szukają] sprawiedliwego sądu, nie wspierają wdów ani sierot, czuwają 
nie z bojaźni Bożej, lecz by zło czynić. Daleko od nich wszelka łagodność 
i cierpliwość, „kochają marność”, „gonią za odpłatą” (por. Ps 4, 3; Iz 1, 23), 
bez litości dla biedaka, bez współczucia dla cierpiącego, łatwo mówią źle 
o innych, nie uznają swego Stwórcy, mordercy dzieci (por. Mdr 12, 5), 
niszczący przez poronienie stworzenia Boże. Odtrącają potrzebujących, 
uciskają udręczonych, adwokaci bogatych, niesprawiedliwi sędziowie 
ubogich, grzesznicy pod każdym względem”292.

W Drugim liście do Koryntian św. Klemensa chrześcijanin, świadomy swojej 
słabości, znajduje zachętę i jednocześnie upomnienie. „Tak więc, bracia, 
wypełniajmy wolę Ojca, naszego Boga, a będziemy należeć do Kościoła 
pierwszego, Kościoła duchowego, który został stworzony przed słońcem 
i księżycem” (por. Ef 1, 4). Jeśli natomiast nie pełnimy woli Pana, do nas 
właśnie odniosą się te słowa Pisma: „Dom mój stał się jaskinią zbójców” 
(por. Jr 7, 11; Mt 21, 13). Lepiej zatem dla nas, bracia, należeć do Kościoła 
życia, abyśmy zostali zbawieni”293. Każdy, kto popełnia grzech, znieważa 
Kościół – poucza św. Klemens, tłumacząc: „Jeśli zaś mówimy, że ciało 
to Kościół, a duch to Chrystus, zatem ten, kto znieważa ciało, znieważa 

290 Św. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, III, 1–4 (Pierwsi świadkowie. Pisma 
Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 52).

291 Tamże.
292 List Barnaby XX, 1–2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 198).
293 Homilia z II wieku zwana dawniej Drugim listem do Koryntian św. Klemensa, XIV, 1 

(Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 97n).
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zarazem i Kościół. Taki człowiek nie będzie miał uczestnictwa w duchu, 
którym jest Chrystus”294.

Swego rodzaju „uzupełnieniem” katalogu grzechów jest pouczenie 
św. Ignacego, biskupa Antiochii, z jego Listu do Kościoła w Filadelfii, w którym 
napisał: „Ja więc zrobiłem, co było w mej mocy, jako człowiek stworzony 
do jedności. Gdzie jest podział i gniew, tam Bóg nie mieszka. Wszystkim, 
którzy żałują, Pan przebacza, jeśli żałując wracają do jedności z Bogiem i 
z radą swojego biskupa. Wierzę łasce Jezusa Chrystusa, który uwolni was 
z wszelkich więzów”295.

1.3. Odpuszczenie grzechów

Dokumenty Kościoła pierwszych wieków przekazują nam bardzo cenne 
treści nauczania o pokucie oraz ukazują różne elementy praktyki pokutnej. 
Głoszenie konieczności pokuty i wzywanie do niej oraz pokazywanie „ka-
talogu” grzechów, jest uzupełniane przez wskazywanie na skutki pokuty. 
Didache poucza o odpuszczaniu i nieodpuszczaniu grzechów, nawiązując 
do bardzo starej tradycji hebrajskiej, iż nie należy krytykować ani sądzić 
proroka przemawiającego pod natchnieniem Ducha, „bo każdy grzech może 
być odpuszczony, lecz ten grzech odpuszczony nie będzie” (por. Mt 12, 31)296. 
O odpuszczeniu grzechów mówi Didache, cytując Modlitwę Pańską  („I odpuść 
nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”) i zalecając 
odmawianie tej modlitwy „trzy razy na dzień”297. Nauka dwunastu Apostołów 
przypomina także prawdę znaną w judaizmie (zob. Tb 4, 10; 12, 9; Syr 3, 30), 
jak i w chrześcijaństwie (zob. 1 P 4, 8), że dawanie jałmużny gładzi grzechy: 
„Jeśli coś masz dzięki pracy rąk twoich, oddaj to na okup twoich grzechów”298.

List Barnaby, zaliczany do pism Ojców Apostolskich, powstały około 130 
roku299, poucza, że odpuszczenie grzechów prowadzi do nowości życia: 
„kiedyśmy otrzymali odpuszczenie grzechów i złożyliśmy naszą nadzieję 
w Imieniu (Pańskim), staliśmy się wówczas nowymi ludźmi, stworzonymi 
na nowo, od początku. Dlatego też Bóg, mieszka prawdziwie w nas, w domu 
(serca) naszego. Jak to możliwe? Przez słowo swojej wiary, przez zaproszenie 
swojej obietnicy, przez mądrość swoich postanowień, przez przykazania 

294 Tamże, XIV, 4 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 98).
295 Św. Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Filadelfii, VIII, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma 

Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 134).
296 Didache XI, 7 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 38).
297 Tamże, VIII, 2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 36).
298 Tamże, IV, 6 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 35).
299 Zob. M. Starowieyski, Chrześcijaństwo i judaizm – „List” Barnaby, [w:] Pierwsi świadkowie. 

Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 175.
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swojej nauki. On sam w nas prorokuje, On sam w nas mieszka. Byliśmy 
niewolnikami śmierci, lecz On wprowadza nas do świątyni niezniszczalnej, 
otwierając nam jej bramę, to jest nasze usta, kiedy nam daje łaskę nawró-
cenia. Każdy bowiem, kto pragnie być zbawiony, nie patrzy na człowieka, 
lecz na Tego, który w nim mieszka i przez niego przemawia, zadziwiony, 
że nigdy dotychczas nie słyszał, aby z ust ludzkich wychodziły słowa Tego, 
który przemawia, ani nawet nie pragnął takich słów słyszeć. Oto duchowa 
świątynia wybudowana dla Pana”300. Barnaba zachęca zatem w swym 
Liście: „Dniem i nocą pomnij na dzień sądu i co dzień szukaj towarzystwa 
świętych. Nie żałuj trudu, czy to gdy będziesz nauczał udając się nawet 
daleko, by napominać i o zbawienie dusz zabiegać słowem, czy to pracując 
własnymi rękami dla odkupienia grzechów twoich”301.

1.4. Praktykowanie pokuty a zbawienie

Wielki apologeta chrześcijaństwa św. Justyn († 165) podejmuje problem 
bardzo charakterystyczny dla Kościoła końca II wieku. Twierdzi mianowi-
cie, iż ci wszyscy chrześcijanie, którzy z jakiegokolwiek powodu wracają 
do dawnego życia pogańskiego i wypierają się Chrystusa Pana, to – jeśli 
nie będą pokutować, nie okażą skruchy i nie nawrócą się – nie mają żadnej 
nadziei na zbawienie. „Bóg w swojej dobroci i miłości […] uważa grzesz-
nika za sprawiedliwego i niewinnego, jeżeli żałował za swe winy, lecz kto 
z pobożności i sprawiedliwości przechodzi do bezbożności i niesprawie-
dliwości, jest bezbożnikiem i grzesznikiem, według tego, co powiedział 
Jezus: «w sytuacji, w której was zastanę, z tego was osądzę»”302. Justyn 
Apologeta nie podaje dokładnego kształtu pokuty ani czasu przebaczenia 
win; wskazuje jednak wyraźnie, iż konieczna jest skrucha i żal za grzechy, 
by Bóg ogarnął grzesznika swoją miłością.

Dokumentem okresu poapostolskiego, który wywarł decydujący wpływ 
na nauczanie i praktykę pokutną Kościoła pierwszych wieków był Pasterz 
Hermasa. Dzieło to, napisane około połowy II wieku przez Hermasa303, 

300 List Barnaby XVI, 8–10 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 196). 
W komentarzu do tego teksu M. Starowieyski pisze: „Św. Paweł stwierdza, że chrześcijanie 
są świątynią Boga: 1 Kor 3, 16n; 2 Kor 6, 16; Ef 2, 21. Chrystus mówił o zamieszkaniu Ducha 
Świętego w tych, co uwierzą: J 14, 17; 20, 22” (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, 
dz. cyt., s. 204).

301 Tamże, XIX, 10 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 198).
302 Św. Justyn, Dialog z żydem Tryfonem, 47. 141 (tłum. własne, cyt. za: M. Righetti, Storia 

liturgica, t. 4: I sacramenti – i sacramentali, Milano ²1959, s. 183).
303 M. Starowieyski na pytanie, kim był autor dzieła i kiedy ono powstało, odpowiada, 

iż próbowano go „identyfikować z Hermasem wspomnianym przez św. Pawła (Rz 16, 
14). Inni na podstawie wzmianki o Klemensie widzieli w nim znanego nam z Listu do Ko-
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stanowią Widzenia (pięć), Przykazania (dwanaście) i Przypowieści (dziesięć). 
Dokument ten dostarcza nam wiele cennych danych o życiu chrześcijań-
skim tamtych czasów i stanowi dla Kościoła bardzo ważne świadectwo 
ducha i praktyki pokuty304.

Pasterz jest dziełem, którego zasadniczym celem jest wezwanie grzesz-
ników do nawrócenia i pokuty, uzasadnione grożącymi utrapieniami, 
zbliżającym się końcem świata i ponownym przyjściem Chrystusa. Hermas 
poucza przede wszystkim o Bożym miłosierdziu i przebaczeniu grze-
chów. „Ty natomiast módl się do Boga, a On uleczy grzechy twoje (Pwt 
30, 3) i całego twojego domu i wszystkich świętych”305. „Ale Pan w swoim 
wielkim miłosierdziu ulituje się nad tobą i nad twoim domem, uczyni cię 
silnym i utwierdzi w chwale swojej”306. Warunkiem Bożego zmiłowania 
jest pokuta: „Ty tylko nie pozwalaj sobie na bezczynność, lecz bądź do-
brej myśli i umacniaj swoją rodzinę. Podobnie jak kowal bijąc wytrwale 
młotem upora się wreszcie z tym, co zamierza wykonać, tak i codziennie 
powtarzane sprawiedliwe słowo upora się z wszelką niegodziwością. Nie 
przestawaj więc napominać twoich dzieci, gdyż wiem, że jeśli będą po-
kutować z całego serca, zostaną zapisane razem ze świętymi w księgach 
życia”307. Hermas kieruje do „wybrańców Bożych”, zgodnie z tradycyjną 
nauką, wezwanie do pokuty, ale nosi ono już wyraźnie znamię pewnego 
ograniczenia: „Kiedy oznajmisz im te słowa, które nasz Pan mi polecił 
tobie objawić, wtedy zostaną im odpuszczone wszystkie grzechy, jakie 
poprzednio popełnili, jak również wszystkim świętym, którzy zgrzeszyli 
aż do tego dnia, jeżeli nawrócą się z całego serca i szczerze będą pokutować. 
Przysiągł Pan na chwałę swoją wobec swoich wybranych: Jeżeli po tym 
dniu wyznaczonym jako granica popełnią jeszcze grzech jakiś, nie znajdą 
już zbawienia. Kończy się bowiem czas pokuty dla sprawiedliwych. Wy-
ryntian papieża Klemensa i (92–101; data niepewna). Rozwiązanie przyniósł tzw. Kanon 
Muratoriego z około 200 roku, który podaje listę ksiąg Nowego Testamentu. Znajdujemy 
w nim następującą wzmiankę: «Pasterza zaś niedawno w czasach naszych w mieście 
Rzymie napisał Hermas, kiedy siedział na stolicy kościelnej w mieście Rzymie biskup Pius, 
brat jego, i dlatego czytać go wprawdzie można, nie można go jednak podawać ludowi 
w kościele». Pius panował w latach 140–150, w tym czasie powstałby więc w Rzymie 
Pasterz. Odpowiada to danym zawartym w Pasterzu: archaiczna teologia, stosunkowo 
niedawne prześladowanie Trajana i Antonina Piusa, duży rozwój gminy, rygoryzm” (M. 
Starowieyski, w kręgu chrześcijańskiego wizjonerstwa – Hermas, [w:] Pierwsi świadkowie. Pisma 
Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 206). 

304 Por. C. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, Torino 1967, s. 14–17; R. Loria, 
La Penitenza nei secoli, dz. cyt., s. 185–188.

305 Pasterz Hermasa 1, 9 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 212).
306 Tamże, 3, 2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 213).
307 Tamże. 
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pełniły się dni pokuty dla wszystkich świętych, lecz dla pogan jest jeszcze 
możliwość nawrócenia aż do dnia ostatniego”308.

Praktyka pokutna Kościoła pierwszych wieków pozostawała jeszcze 
pod wielkim wpływem owego twierdzenia Hermasa, które wyrażało jego 
zdecydowane przekonanie, że za grzechy popełnione po chrzcie można 
pokutować tylko jeden raz w życiu. Takie nauczanie Hermasa znajduje-
my w czwartym Przykazaniu, otrzymanym od „Pasterza-Anioła Pokuty”: 
„Trzeba przyjąć tego, kto zgrzeszył i pokutuje, lecz nie należy tego czynić 
wiele razy. Dla sług Bożych jest bowiem tylko jedna pokuta”309. „Ten, kto 
otrzymał przebaczenie grzechów (na chrzcie św.), powinien już więcej nie 
grzeszyć, ale żyć zawsze w świętości. […] jeśli po tym wezwaniu wielkim 
i uroczystym (chrzcie św.) ktoś skuszony przez szatana zgrzeszy, ma już 
tylko jedną możliwość pokuty. Jeśli zaś wciąż na nowo będzie grzeszyć 
i pokutować, nie na wiele się to przyda takiemu człowiekowi, bo trudno 
mu będzie znaleźć życie”310.

Hermas, przedstawiając w Pasterzu swoją koncepcję pokuty jako obja-
wienie udzielone mu przez Boga, wyraża przekonanie, że każdy chrześci-
janin, który ciężko zgrzeszył, ma możliwość podjęcia pokuty tylko jeden 
raz w życiu, nie więcej311. Takie stanowisko jest uzasadnione racjami nie 
tyle dogmatycznymi, co raczej psychologicznymi, moralnymi i wycho-
wawczymi. „Powodem ograniczenia pokuty do jej jednorazowości nie jest 
Boże zrządzenie, racja tkwi w samym grzeszniku. Jeżeli po zakończeniu 
procesu pokutnego ktoś ponownie popadnie w odpowiednio ciężką winę, 
poświadcza tym samym, iż nie posiada prawdziwego ducha pokuty, kon-
sekwentnie niemożliwe staje się dalsze postępowanie pokutne”312. Hermas 
twierdzi, że pokuta wraz ze swoimi skutkami: odpuszczeniem grzechów 
i odnową wewnętrzną jest naprawdę „drugim chrztem”, „powtórzeniem 
się” obmycia chrzcielnego dla zgładzenia grzechów. Skoro zaś nie można 
powtórzyć obmycia chrzcielnego, tak też nie można powtarzać pokuty313. 
Po chrzcie świętym zatem, określanym jako „pokuta pierwsza”, jest możliwa 
jeden raz pokuta, tzw. „pokuta druga”314. Pokuta rozumiana jako metanoia 

308 Tamże, 6, 4–5 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 214n).
309 Tamże, 29, 8 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 231).
310 Tamże, 31, 2. 6 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 232).
311 Por. komentarze na ten temat: M. Righetti, Storia liturgica, dz. cyt., t. 4, s. 182; 

C. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, dz. cyt., s. 15n; R. Loria, La Penitenza 
nei secoli, dz. cyt., s. 187; S. Czerwik, Praktyka pokutna w Kościele przez wieki, AK 70 (1977) 
t. 89, s. 164; B. Mokrzycki, Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986, s. 29n.

312 A. Skowronek, Sakrament pokuty i pojednania, „Materiały Problemowe” 3 (1986), s. 55.
313 C. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, dz. cyt., s. 16.
314 R. Loria, La Penitenza nei secoli, dz. cyt., s. 187.
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– nawrócenie (nie jako pokuta – sakrament) jest postawą duchową, która 
wyklucza chwiejność i zmienność, i jako taka jest jedna, ponieważ jest ona 
ciągła i wytrwała315. Hermas uzasadniając istnienie pokuty, poucza: „Pan 
ustanowił zatem pokutę jedynie dla tych, którzy zostali powołani przed 
tymi dniami [ostatecznymi], gdyż Pan zna serca, a wiedząc wszystko z góry, 
zna też słabość ludzką i podstępy szatana, który będzie szkodził sługom 
Bożym i złość swą na nich wywierał. Bedąc więc bogaty w miłosierdzie 
(por. Ef 2, 4) ulitował się Pan nad swoim stworzeniem i ustanowił tę pokutę, 
a mnie zlecił nad nią władzę”316. Bóg, który zna ludzką słabość i podatność 
na szatańskie pokusy, daje wszystkim ochrzczonym możność podjęcia 
pokuty tylko jeden raz. Nie oznacza to prawdopodobnie, aby Hermas wy-
kluczał możliwość ponownego przebaczenia ze strony Boga. Jeśli dopuszcza 
szansę jednorazowej pokuty za grzechy popełnione po chrzcie, czyni tak 
raczej z motywów psychologioczno-pedagogicznych, zastrzegając się, 
że nie chce stwarzać chrześcijanom pretekstu do ponownego grzeszenia. 
Autor Pasterza wyraża przekonanie, iż dopuszczenie powtarzalności pokuty 
czyniłoby ją tym samym nieużyteczną dla grzesznika-recydywisty. Kto 
bowiem wraca do grzechów, świadczy o tym, że nie dokonało się w nim 
prawdziwe nawrócenie i że jest do niego niezdolny. Pokuta po chrzcie jest 
jedna, czyli wymaga nieodwołalnej postawy odrzucenia grzechu i zwrócenia 
się ku Bogu. „Stanowisko Hermasa tłumaczy się także jego przekonaniem 
o bliskim końcu świata. Pragnie on skłonić grzeszników do nieodkładania 
pokuty i uchronić ich przed zbytnią łatwością popełniania grzechów, 
wskutek czego mogliby sobie zamknąć drogę do Bożego przebaczenia”317. 
W usta Pasterza, który daje wyjaśnienia na temat możliwości podjęcia 
pokuty, Hermas wkłada zastrzeżenia, iż nie chce przez to nikomu dawać 
pretekstu, „dostarczyć wymówki tym, co mają uwierzyć ani tym, co już 
wierzą w Pana”318. Nawet więc możność jednorazowej pokuty po chrzcie, 
zdaniem Hermasa, może stać się dla niektórych ludzi okazją do grzeszenia. 
Tym bardziej zatem ułatwieniem popełniania grzechów byłoby dopusz-
czenie powtarzalności pokuty319. Hermas przedstawia swoje spojrzenie 
na pokutę w aspekcie eklezjalnym i eschatologicznym. Autor Pasterza, 
używając porównania, mówi o Kościele jak o wielkiej wieży budowanej 
z lśniących, dokładnie ociosanych białych kamieni i przystających do sie-

315 Por. tamże.
316 Pasterz Hermasa 31, 4–5 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 232).
317 S. Czerwik, Wprowadzenie do odnowionej liturgii pokuty i pojednania, [w:] A. Skowronek 

(red.), Sakrament pokuty. Teologia. Liturgia. Pismo św., Katowice 1980, s. 143n.
318 Pasterz Hermasa 31, 3 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 232).
319 Por. C. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, dz. cyt., s. 15n.
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bie w spojeniach. Oznaczają one Apostołów, biskupów, prezbiterów i dia-
konów, którzy świątobliwie żyli i uczciwie wypełniali obowiązki swego 
urzędu. Kamieniami przydatnymi do budowy są także ci, którzy cierpieli 
dla imienia Pańskiego; ci, którzy chodzą Bożymi drogami i zachowują 
przykazania oraz świeżo nawróceni, którzy są bez grzechu. Kamienie po-
rzucone w pobliżu budującej się wieży oznaczają ludzi, którzy „zgrzeszyli 
i chcą pokutować. Dlatego Aniołowie nie odrzucają ich daleko od wieży, 
nadadzą się bowiem na budowę, jeśli się nawrócą. Ci, co mają zamiar 
pokutować, jeśli to uczynią, będą umocnieni w wierze pod warunkiem, 
że nawrócą się już teraz, w czasie, gdy wieża jest jeszcze w budowie. Gdy 
budowa dobiegnie końca, zabraknie dla nich miejsca i będą odrzuceni”320. 
Grzesznicy, którzy podejmą pokutę staną się znowu kamieniami przydat-
nymi w budowie i będą uratowani. Wszyscy zaś ci grzesznicy, którzy nie 
podejmą pokuty w obecnym czasie budowania wieży, zostaną odrzuceni 
jak kamienie potłuczone, odrzucone daleko od wieży, wrzucone do ognia 
czy toczące się po bezdrożach. „Są to synowie niegodziwości. Wiara ich 
jest tylko obłudą i niczego, co złe, się nie pozbyli. Dlatego też nie znajdą 
zbawienia. Nie przydadzą się na budowę z powodu niegodziwości swojej. 
Rozgniewali Pana i to gniew Jego właśnie skazuje ich na rozbicie i odrzu-
cenie precz od wieży”321. Wszystkie kamienie odrzucone i nienadające się 
do budowy mają jeszcze nadzieję nawrócenia: „Nawrócić się mogą, […] 
lecz do tej wieży już nie zostaną włączeni. Włączeni będą gdzie indziej, 
w miejscu znacznie mniej zaszczytnym, a i to dopiero, gdy przejdą wiele 
udręk i wypełnią czas pokuty za swoje grzechy”322. Widzenie przedstawione 
przez Hermasa obrazuje ostateczne losy Kościoła, które tak bardzo ściśle 
związane są z sytuacją na ziemi; przyszłość eschatologiczna wspólnoty 
Ludu Bożego zależy od stanu życia wiernych w czasie ziemskiego pielgrzy-
mowania. Czas budowania wieży, a zatem czas obecny jest jedyną szansą 
podjęcia pokuty, aby stać się jeszcze „kamieniem przydatnym w budowie”.

Pasterz Hermasa dostarcza nam bardzo wiele elementów pozwalających 
na odczytanie ducha pokuty pierwotnego Kościoła, ale trudno doszukać 
się w tym dokumencie z II wieku jakiejś określonej liturgii pokutnej usank-
cjonowanej przez autorytet Kościoła323. Hermas w zasadzie nie przedstawia 
roli i udziału Kościoła w „procesie pokutnym”, ograniczając się do ukazania 
dialogu pomiędzy grzesznikiem i Bogiem, ponieważ jedynie Bóg odpusz-

320 Pasterz Hermasa 13, 5 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 220).
321 Tamże, 14, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 220).
322 Tamże, 15, 5–6 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 221).
323 Por. R. Loria, La Penitenza nei secoli, dz. cyt., s. 186; C. Vogel, Il peccatore e la penitenza 

nella Chiesa antica, dz. cyt., s. 16.
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cza człowiekowi grzechy. Różne wskazania znajdujące się w Pasterzu każą 
jedynie dostrzegać udział Kościoła, wspólnoty „świętych”, która przy-
czynia się do osiągnięcia przez grzesznika przebaczenia grzechów: czyny 
osobiste, których podjęcie wskazuje Kościół, mają ułatwić otrzymanie 
Bożego przebaczenia324. I w tych właśnie wskazaniach, które odczytujemy 
u Hermasa, dostrzega się elementy nauczania i praktyki pokutnej, która 
później stanie się obowiązującą praktyką w Kościele325. 

2. Pokuta w praktyce Kościoła II wieku 
Dokumenty Kościoła drugiego wieku zawierają bardzo ważne dla nas 

dzisiaj nie tylko teksty nauczania o pokucie, ale także dość dokładnie 
przedstawiają praktyki pokutne tamtego okresu czasu.

2.1. Wyznanie grzechów 

Warunkiem powrotu grzesznika do Boga jest wyznanie grzechów, 
o którym mówią wyraźnie teksty ówczesnych pisarzy kościelnych. Wydaje 
się, iż wyznanie win jest uznawane za konieczność w życiu religijnym 
chrześcijanina, zwłaszcza w świetle nauczania św. Jana Apostoła: „Jeżeli 
wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy, odpuści je nam 
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1, 9).

W Didache wyznanie grzechów ukazuje się jako element wspólnych 
modlitw oraz niedzielnej liturgii eucharystycznej. Wyznanie grzechów jest 
przygotowaniem do wspólnej modlitwy i stanowi oczyszczenie sumienia, 
zapewniając w ten sposób owocność modlitwie: „W zgromadzeniu będziesz 
wyznawał swoje błędy (grzechy) i nie pójdziesz na modlitwę z nieczystym 
sumieniem”326. Eucharystia, sprawowana w dzień Pański, podobnie jak 
inne wspólne modlitwy, rozpoczyna się wyznaniem grzechów, które 
w Nauce dwunastu Apostołów jest warunkiem skutecznego uczestnictwa 
w Ofierze eucharystycznej. „W dniu Pana, w niedzielę, gromadźcie się 
razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto 
wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. Niechaj nikt, kto ma jakiś 
spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym 
zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara. Oto bowiem słowa 
Pana: ‘Na każdym miejscu i w każdym czasie składać mi będą ofiarę czystą, 

324 Zob. C. Vogel, Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica, dz. cyt., s. 17.
325 Zob. R. Loria, La Penitenza nei secoli, dz. cyt., s. 186.
326 Didache IV, 14 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 35).
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ponieważ jestem królem wielkim, mówi Pan, a imię moje budzi podziw 
między narodami‘ (Ml 1, 11. 14)”327. 

Wyznanie swoich grzechów stanowi warunek wstępny prawdziwej 
modlitwy i owocnego uczestnictwa w liturgii Eucharystii. Odnotowana 
tu praktyka pokutna stanowi niewątpliwie pierwowzór dzisiejszego aktu 
pokuty, który obejmuje całe zgromadzenie liturgiczne, poprzez które 
uznajemy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i który przygotowuje nas, 
aby „z czystym sercem”, „godnie” „przyjąć słowo Boże i złożyć Najświętszą 
Ofiarę”328. „Członkowie niedzielnego zgromadzenia mają wyznawać swe 
winy, zwłaszcza popełnione przeciw braterskiej miłości, aby uchybienia 
przeciwko jedności nie przyniosły ujmy ofierze czystej, zapowiedzianej już 
przez proroka Malachiasza”329. Chrześcijanin dobrze rozumie, iż „lepiej 
bowiem wyznać publicznie grzechy niźli trwać w zatwardziałości serca, 
jak czynili to ci, co zbuntowali się przeciw Mojżeszowi, słudze Bożemu. 
Spotkała ich kara widoczna dla wszystkich (Lb 16, 30. 33). Zeszli żywcem 
do otchłani i śmierć paść ich będzie (Ps 49, 15)”330. Postawa, jaką powinien 
zająć chrześcijanin, to zanoszone do Boga prośby „o darowanie win naszych 
i wszystkiego, cośmy uczynili z poduszczenia Przeciwnika”331. 

List Barnaby wymaga od uczestników wspólnej modlitwy pojednania 
i wyznania swoich grzechów: „Miej zło w bezwzględnej nienawiści. Sądź 
sprawiedliwie (por. Pwt 1, 16; Prz 31, 9). Nie powoduj rozłamu, lecz wpro-
wadzaj pokój godząc walczących ze sobą. Wyznawaj grzechy twoje. Nie 
chodź na modlitwę z nieczystym sumieniem”332. W nawiązaniu do Didache 
(IV, 14) List Barnaby podkreśla konieczność wspólnotowego wyznania grze-
chów: „Unikajmy wszelkiej próżności, miejmy w bezwzględnej nienawiści 
dzieła złej drogi. Nie próbujcie żyć w ukryciu i samotności, jakbyście byli 
już usprawiedliwieni, lecz zbierajcie się razem i szukajcie wspólnie tego, 
co dla wszystkich jest pożyteczne”333. 

2.2. Wzajemne przebaczenie i pojednanie

Postawa pokutna ma wymiar nie tylko wertykalny: uznanie i wyznanie 
win wobec Boga; ma także swój wymiar horyzontalny: przebaczenie i po-

327 Tamże, XIV, 1–3 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 39n).
328 Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 5*n.
329 S. Czerwik, Wprowadzenie do odnowionej liturgii pokuty i pojednania, dz. cyt., s. 141.
330 Św. Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie, LI, 3–4 (Pierwsi świadkowie. Pisma 

Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 74).
331 Tamże, LI, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 74).
332 List Barnaby XIX, 11–12 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 198).
333 Tamże, IV, 10 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 182).
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jednanie z braćmi334. Nauka dwunastu Apostołów domaga się: „Niechaj nikt kto 
ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału 
w tym zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara”335. Postawione 
tu wymaganie, jak łatwo zauważyć, jest echem nauczania Chrystusa Pana 
w Kazaniu na górze: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój 
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź 
i dar swój ofiaruj” (Mt 5, 23n). Tekst ten umieszcza problem jeszcze niejako 
„w ramach” świątyni jerozolimskiej, ale Didache pokazuje nam jak szybko 
zaadaptowano te słowa do nowej rzeczywistości, kultu chrześcijańskiego336. 
Potrzeba pojednania z braćmi, przedstawiona w Didache, nawiązuje i do tego 
wskazania Chrystusa Pana, które zanotował Ewangelista Marek: „A kiedy 
stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także 
Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze” (Mk 
11, 25). To przypomnienie w Didache nauki Jezusa, potwierdza konieczność 
pojednania się między braćmi, uczestnikami liturgii eucharystycznej, jako 
warunku otrzymania Bożego przebaczenia337. Znakiem tego faktu w prak-
tyce Kościoła było przekazywanie sobie pocałunku pokoju jako symbolu 
wzajemnego przebaczenia i pojednania, przed Komunią Świętą albo przed 
złożeniem darów (jak jest do dziś w liturgii ambrozjańskiej [mediolańskiej]). 
Św. Justyn († 165) daje temu świadectwo w swej pierwszej Apologii, gdy 
pisze o znaku pokoju przekazywanym na zakończenie liturgii słowa: „Na 
zakończenie zaś modlitw pozdrawiamy się wzajemnie pocałunkiem pokoju. 
Następnie przynoszą przełożonemu braci chleb i kielich napełniony wodą 
zmieszaną z winem”338. Wzajemne przebaczenie i pojednanie, konieczne 
do godnego uczestnictwa w liturgii, o którym mówi zwłaszcza Didache, 
jest zapewne nawiązaniem i do problemu wyjaśnianego przez św. Pawła 
Apostoła: przyjmować Ciało Chrystusa godnie znaczy „komunikować”, czyli 
przyjmowac Komunię Świętą z należnym szacunkiem względem swoich 
braci, którzy także tworzą Ciało Mistyczne Chrystusa339.

334 Zob. W. Rordorf, La rémission des péchés selon la Didaché, [w:] Conférences Saint-Serge 
semaine d’etudes liturgiques. Liturgie et rémission des péchés, Roma 1975, s. 230.

335 Didache XIV, 2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 39).
336 Zob. W. Rordorf, La rémission des péchés selon la Didaché, dz. cyt., s. 231.
337 Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (2002) poucza: „kapłan wzywa do aktu 

pokuty, jaki po krótkiej chwili milczenia spełnia cała społeczność w formie wspólnego 
wyznania, kapłan zaś kończy je absolucją, która jednak nie posiada skuteczności sakra-
mentu pokuty” (nr 51).

338 Św. Justyn, Apologia I, 65, 2–3 (Pierwsi apologeci greccy, dz. cyt., s. 254n).
339 Por. 1 Kor 11, 27n; Rz 12, 3–13; J. J. Janicki, Udział wiernych we Mszy świętej według 

encykliki „Mediator Dei”, „Roczniki Teologiczne” 55 (2008), z. 8, s. 232–234.
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2.3. Braterskie upomnienie

W świadomości Kościoła pierwszych wieków istniało przekonanie 
o charakterze społecznym pokuty. Na wszystkich wiernych spoczywa 
obowiązek braterskiego napominania i dopomagania w wysiłku nawró-
cenia: „Karćcie (Upominajcie) się wzajemnie nie w gniewie, lecz w pokoju, 
jak znajdujecie to w Ewangelii, a jeśli ktoś drugiego obrazi, niechaj nikt 
z nim nie mówi, niech nie usłyszy od was ani słowa, dopóki nie odprawi 
pokuty”340. Wzajemne napominanie może więc być posunięte, w razie 
potrzeby, nawet do zerwania więzi z grzesznikiem, tak aby skłonić go do 
nawrócenia, do podjęcia pokuty. 

Kościół poapostolski był przekonany o wspólnotowej odpowiedzialności 
za zbawienie i dlatego dawał wyraz charakterowi społecznemu „przebiegu” 
pokuty i nawrócenia. „Nawróćmy się więc z całego serca, aby nikt z nas 
nie zginął. Jeśli bowiem polecono nam pracować także nad tym, aby ludzi 
odciągać od bożków i uczyć ich prawdy, tym bardziej jeszcze nie wolno 
pozwalać na zatratę duszy, która już Boga poznała. Pomagajmy zatem sobie 
wzajemnie, nawet i słabych pociągając ku dobremu, abyśmy wszyscy zo-
stali zbawieni. Nawracajmy i napominajmy jedni drugich”341. Św. Klemens, 
zdając sobie dobrze sprawę z rozbieżności istniejącej pomiędzy udziałem 
w liturgii i życiem, wyraźnie podkreślał rolę wspólnoty wierzących: „A nie 
zadawalajmy się tylko tym, że wydajemy się wierni i uważni, dopóki 
słuchamy napomnień kapłanów, lecz także gdy powrócimy już do domu, 
pamiętajmy o naukach Pańskich. Nie dajmy się na nowo pociągać świato-
wym pragnieniom, ale przez ustawiczną modlitwę starajmy się postępować 
naprzód w przykazaniach Pana, abyśmy, mając wszyscy te same dążenia 
(por. Rz 12, 16), zjednoczeni weszli w życie”342. Praktykowanie wzajem-
nych upomnień winno być traktowane jako dobro i stanowić podstawę 
wdzięczności jednych wobec drugich: „Nie przyjmujmy niechętnie i nie 
oburzajmy się, my niemądrzy, jeżeli ktoś nas napomina i próbuje odwró-
cić od grzechu ku sprawiedliwości. Niekiedy bowiem postępujemy źle nic 
o tym nie wiedząc, ponieważ jesteśmy chwiejnego serca i małej wiary, 
a umysł zaciemniają (Ef 4, 18) nam próżne namiętności. Czyńmy zatem 
sprawiedliwość, abyśmy zostali w końcu zbawieni”343.

340 Didache XV, 3 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 40).
341 Homilia z II wieku zwana dawniej Drugim listem do Koryntian św. Klemensa, XVII, 1–2 

(Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 99).
342 Tamże, XVII, 3 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 99). 
343 Tamże, XIX, 2–3 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 100).
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2.4. Jałmużna, post, modlitwa

Kościół nauczył się od samego Chrystusa Pana „pozasakramentalnej” 
drogi zadośćuczynienia za grzechy: jałmużny, postu i modlitwy (por. Mt 6, 
1–18). Didache zachęca do hojności w dawaniu jałmużny: „Nie wyciągaj rąk 
do brania i nie cofaj ich, gdy sam masz dawać (Pwt 15, 7n; Syr 4, 31). Jeśli coś 
masz dzięki pracy rąk twoich, oddaj to na okup twoich grzechów (por. Tb 4, 
10; 12, 9; Syr 3, 30; 1 P 4, 8). Nie wahaj się dawać, a gdy dasz, nie narzekaj, 
przekonasz się bowiem kiedyś, kto cię [za wszystko] hojnie wynagrodzi 
(por. Prz 19, 17)”344. Św. Polikarp, biskup Smyrny (70/80–156/166), w Liście 
do Kościoła w Filippi zachęca do trwania z Jezusem Chrystusem i naślado-
wania przykładu Pana. „Mocni i niezachwiani w wierze, miłujcie braci, 
kochajcie się wzajemnie345, a zjednoczeni w prawdzie, uprzedzajcie jedni 
drugich w łagodności Pana, nikim nie pogardzajcie. Kiedy możecie czynić 
dobrze, nie zwlekajcie, bo „jałmużna wyzwala od śmierci” (Tb 12, 9)”346. 

Nauka dwunastu Apostołów zaleca chrześcijanom post i modlitwę, ostrze-
gając: „nie zachowujcie postu w tym samym czasie, co obłudnicy” oraz 
„ani nie módlcie się jak obłudnicy, lecz jak polecił Pan w swojej Ewange-
lii”347. Św. Klemens Rzymski w drugim Liście do Koryntian uznaje jałmużnę 
za najważniejszą pośród trzech wymienionych praktyk pokutnych: „Tak 
więc, bracia, skorośmy otrzymali niemałą zachętę do pokuty, korzystając 
ze sposobności, dopóki jeszcze mamy tego, który na nas czeka, nawróćmy 
się do wzywającego nas Boga. […] Dobra zatem jest jałmużna jako pokuta 
za grzechy. Post jest lepszy od modlitwy, a jałmużna od jednego i drugiego. 
Miłość zakrywa wiele grzechów (1 P 4, 8; Prz 10, 12), modlitwa zaś płynąca 
z czystego sumienia wybawia od śmierci. Błogosławiony każdy człowiek, 
którego życie okaże się nimi wypełnione, gdyż jałmużna umniejsza 
ciężar grzechu”348. List Barnaby zaleca praktykowanie postu, a unikanie 
„bezwzględnie dzieł niegodziwości, aby dzieła niegodziwości nas nie poj-
mały”349. Z miłością autor Listu zwraca się: „o to proszę, jako jeden z was, 
zwłaszcza dlatego, że kocham was wszystkich więcej niż duszę własną, 
abyście czuwali nad sobą i nie upodabniali się do pewnych ludzi, którzy 

344 Didache IV, 5–7 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 34n).
345 Aluzja do kilku tekstów Pisma Świętego, m.in. Kol 1, 23; 1 Kor 15, 59; 1 P 2, 17; 3, 8; 

5, 9; J 13, 34; Rz 13, 8 itd.
346 Św. Polikarp ze Smyrny, List do Kościoła w Filippi, X, 1–2 (Pierwsi świadkowie. Pisma 

Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 159n). 
347 Didache VIII, 1–2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 36).
348 Homilia z II wieku zwana dawniej Drugim listem do Koryntian św. Klemensa, XVI, 1. 4 

(Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 99).
349 List Barnaby IV, 1 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 181).
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mnożą swoje grzechy mówiąc, że Przymierze należy zarówno do Żydów, jak 
i do nas. Do nas należy, lecz Żydzi utracili je ostatecznie już w chwili, gdy 
je Mojżesz otrzymał. Czytamy bowiem w Piśmie Świętym: „I był Mojżesz 
na górze poszcząc przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy i otrzymał 
Przymierze od Pana, tablice kamienne zapisane palcem ręki Pana” (Wj 
31, 18; 34, 28)”350. Post winien mieć formę wskazaną przez samego Boga: 
„Po cóż dla mnie pościcie, mówi Pan, tak że krzyk wasz rozlega się dzisiaj 
donośnie? Nie taki post ja uznaję, mówi Pan, nie w taki sposób pragnę, 
by człowiek się umartwiał. Jeśli nawet będziecie zginać waszą szyję w ka-
błąk, odziewać się worem i spać na popiele, i tak nie możecie nazwać tego 
postem miłym dla Pana” (Iz 58, 4)351. Wskazania powyższe odnosiły się 
do żydów. List Barnaby uważa, że do chrześcijanina odnoszą się następu-
jące słowa Bożego pouczenia: „Oto post, który ja wybieram, mówi Pan: 
rozerwij wszystkie kajdany zła, rozwiąż więzy przemocy, wypuść wolno 
uciśnionych i podrzyj wszelkie umowy niesprawiedliwe. Podziel swój chleb 
z biednymi, a nagiego, jeśli ujrzysz, przyodziej, bezdomnych wprowadź 
do domu twego, a jeśli spotkasz nędzarza, nie pogardzaj nim, nie odwracaj 
się od bliźnich, którzy są twymi krewnymi. Wtedy twe światło wzejdzie 
jak zorza, a szaty twoje wnet zajaśnieją. Sprawiedliwość iść będzie przed 
tobą, a chwała Pańska cię osłoni”352.

*
Analiza dokumentów Ojców apostolskich II wieku pokazuje szczególne 

miejsce pokuty w nauczaniu i życia ówczesnej wspólnoty Kościoła. Zacho-
wane teksty ukazują pouczenia Kościoła, który wskazuje na konieczność 
pokuty, przedstawia „katalogi” grzechów, uczy o odpuszczeniu grzechów 
i rozważa bardzo ważny problem praktykowania pokuty, by osiągnąć 
zbawienie. Analizowane dzieła pisarzy kościelnych tego okresu czasu 
ukazują ponadto praktykę pokutną Kościoła, która obejmuje: wyznanie 
grzechów, wzajemne przebaczenie i pojednanie, braterskie upomnienie 
oraz jałmużnę, post i modlitwę.

350 Tamże, IV, 6–7 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 181n).
351 Tamże, III, 1–2 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 180).
352 Tamże, III, 3–4 (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 180n).
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Rok liturgiczny w Itinerarium Egerii (IV wiek)
Od przeszło stu lat nie ustaje ogromne i żywe zainteresowanie (i to nie 

tylko w świecie naukowym) odnalezionym przez J. F. Gamurrini w biblio-
tece Fraternità di Santa Maria dei Laici w Arezzo w roku 1884 dziełem, 
zawierającym opis pielgrzymki do miejsc związanych z wydarzeniami 
Starego i Nowego Testamentu. Istnieje wielość przekładów, różnorodność 
wydań i obfita na ten temat literatura. Dokument ten jest znany pod 
nazwą Itinerarium Egeriae; w języku polskim zwanym Dziennikiem podróży 
Egerii bądź Pielgrzymką do miejsc świętych353. Dzieło zawiera w pierwszej 
części opis podróży po różnych miejscach w Palestynie, Egipcie, Syrii 
i Azji Mniejszej, natomiast w drugiej znajduje się dokładne sprawozdanie 
ze sprawowanej wówczas liturgii. Interesujący, bardzo cenny i barwny jest 
opis liturgii różnych okresów roku kościelnego przeżywanej w IV wieku 
przez chrześcijan Ziemi Świętej wraz z pielgrzymami przybywającymi 
na miejsca święte. W czasie świąt wielkie rzesze pielgrzymów nawiedzały 
święte miejsca w Jerozolimie i okolicy, uczestnicząc w sprawowanej tam 
liturgii wraz z miejscowymi wiernymi.

Studium Itinerarium Egerii pozwala zobaczyć wspólnotę jerozolim-
ską przeżywającą w ciągu roku kalendarzowego misterium Wcielenie 
i Odkupienia. 

Egeria opisując liturgię w Ziemi Świętej, bardzo wiele mówi o kościołach 
Jerozolimy i okolicy, w których odbywały się nabożeństwa w ciągu całego 

353 Zob. zestawienie bibliografii w: M. Starowieyski, Itinerarium Egeriae, „Meander” 
2 (1978), s. 93–108; 133–145. Imię Autorki opisu miejsc świętych i sprawowanej tam liturgii 
było w przeszłości przedmiotem ożywionej dyskusji. Gamurrini, pierwszy wydawca, 
uważał, że autorką jest Sylwia (zwana też Sylwanią), krewna dostojnika na dworze ce-
sarza Wschodu; to miałoby też tłumaczyć, skąd pątniczka miała środki na tak długą 
podróż, dlaczego ją przyjmowali biskupi, a urzędnicy cesarscy chętnie przydzielali jej 
eskortę wojskową. Od roku 1903 jest przyjmowana teza M. Ferotina, że ową pątniczką jest 
właśnie autorka Itinerarium, której imię Egeria wybrano z kilku wersji (Echeria, Eheria, 
Eiheria, Etheria, Aetheria, Heteria, Egeria), gdyż w przeciwieństwie do innych wersji, 
to imię jest poświadczone w imiennictwie antycznym i wczesnośredniowiecznym (zob. 
M. Starowieyski, Niestrudzona wędrowniczka. Wprowadzenie, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze 
opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV–VIII w.), Kraków 1996, s. 126n).
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roku i w których brała ona udział wraz z innymi chrześcijanami IV wieku. 
Jerozolima w tamtym czasie posiadała liczne i wspaniałe budowle, głów-
nie sakralne, których budowniczym, po soborze w Nicei (325), był cesarz 
Konstantyn i jego matka św. Helena. 

Miejscami zgromadzeń liturgicznych i modlitwy były, według Egerii, 
kościoły Jerozolimy z kompleksem zabudowań Grobu Bożego (Anastasis, 
Kalwaria [Krzyż], Martyrium), kościół na Syjonie – Wieczernik, kościoły na Górze 
Oliwnej (Imbomon, Eleona i Getsemani), oraz kościoły w okolicy Jerozolimy: 
w Betlejem i dwa w Betanii (Lazarium).

1. Kościoły Jerozolimy

1.1. Bazylika Grobu Bożego

Bazylika Grobu Bożego powstała z rozkazu cesarza Konstantyna Wiel-
kiego (i udziale matki imperatora św. Heleny) na miejscu ukrzyżowania, 
grobu i zmartwychwstania Chrystusa. Jej budowa, nadzorowana przez 
biskupa Makariusza, została rozpoczęta w 326 roku, a dziesięć lat później 
świątynia została uroczyście przeznaczona do służby Bożej354. Ta wspaniała 
budowla składająca się z trzech głównych części oraz z innych pomieszczeń 
i portyków była świadectwem kunsztu bizantyjskich architektów. Uroczy-
ste oddanie bazyliki trwało od 14 do 21 września 335 roku i uczestniczył 
w nim cesarz Konstantyn355. Stanowiła ona kompleks zabudowań, na który 
składały się części: Anastasis, Kalwaria (Crux), ante Crucem i Martyrium.

Anastasis (grec. άνάστασις – zmartwychwstanie) to kościół Zmar-
twychwstania Pańskiego, zbudowany w kształcie rotundy, gdzie znajdował 
się pusty grób – świadek zmartwychwstałego Chrystusa. Nad Anastasis 
wznosiła się kopuła w formie półkuli; fasada rotundy, o szerokości 32 m, 
była skierowana ku wschodowi356. W tej świątyni sprawowano liturgię 
we wszystkie dni; tu przybywano w procesji nawet wtedy, gdy liturgia 
była sprawowana gdzie indziej. Podczas oktawy paschalnej odbywały się 
na tym miejscu nauki mystagogiczne dla nowo ochrzczonych357.

354 Zob. W. Chrostowski, Miejsce ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, „Miejsca Święte” 
(2000) nr 4, s. 14.

355 Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej, Kraków-Asyż 1982, 
s. 66n; A. Kuśmirek, Nowa Jerozolima, „Miejsca Święte” nr 4 (2000), s. 19.

356 Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa…, dz. cyt., s. 75; A. Kuśmirek, Nowa Jerozolima, 
dz. cyt., s. 18.

357 Zob. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 186n); 
A. Candelaresi, Note introduttive, [w:] Eteria, Diario di viaggio, Alba 1966, s. 27n.
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Kalwaria zwana również Krzyżem (Crux) była kaplicą Krzyża Świętego 
wzniesioną na Golgocie, w miejscu, w którym znaleziony został Krzyż, 
w bezpośredniej bliskości Anastasis. Przylegała do Martyrium, a w jej bli-
skości odbywała się adoracja Krzyża św. w Wielki Piątek358.

Ante Crucem („przed Krzyżem”) był wielkim kwadratowym (30×30 
m) dziedzińcem otoczonym kolumnami, łączący Anastasis z Martyrium, 
do którego przylegało atrium zwane ogrodami Józefa z Arymatei. Nazy-
wano to miejsce „przed Krzyżem” dlatego, gdyż w południowo-wschodnim 
narożniku dziedzińca znajdowała się skała Golgoty, wznosząca się więcej 
niż cztery metry ponad posadzkę (775 m n.p.m.)359.

Słowem Martyrium określano wielką pięcionawową bazylikę, będącą 
katedrą jerozolimską. Zbudowana na miejscu, w którym Chrystus został 
ukrzyżowany, była nazywana także Ecclesia maiore – „Kościołem większy-
m”360. W krypcie tej bazyliki znajdowała się cysterna, w której św. Helena 
znalazła drzewo Krzyża; fasada zaś bazyliki sięgała aż do rzymskiej ulicy 
Cardo Maximus361.

1.2. Kościół na Syjonie. Wieczernik

Wieczernik był pierwszą siedzibą rodzącego się Kościoła i pierwszym 
miejscem kultu chrześcijańskiego. Z opisów Ewangelisty Marka (Mk 14, 15) 
i Łukasza (Łk 22, 12) wiadomo, że Wieczernik, uświęcony przez obecność 
samego Chrystusa i odprawienie po raz pierwszy Misterium Euchary-
stycznego – był dużą salą, znajdującą się na górnym piętrze domu. „Ta 
ważna wskazówka pozwala zrozumieć, dlaczego budynek ‘Matki wszyst-
kich Kościołów’ stanowił zawsze zespół dwóch kaplic, położonych jedna 
nad drugą”362. W Wieczerniku (na Syjonie) Msza Święta była odprawiana 
niemal nieprzerwanie od czasów apostolskich aż do połowy XVI wieku363.

1.3. Kościoły na Górze Oliwnej

Na Górze Oliwnej dokonały się ważne wydarzenia w życiu naszego 
Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa, i dlatego miejsce to było otoczone 

358 Zob. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 186 i 
189); por. A. Candelaresi, Note introduttive, [w:] Eteria, Diario di viaggio, dz. cyt., s. 28. 

359 Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa…, dz. cyt., s. 76n; A. Kuśmirek, Nowa Jerozolima, 
dz. cyt., s. 19.

360 Zob. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 186 i 192).
361 Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa…, dz. cyt., s. 67n. 74n; A. Kuśmirek, Nowa Jerozolima, 

dz. cyt., s. 19.
362 D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa…, dz. cyt., s. 107.
363 Por. tamże, s. 108.
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od początku szczególną czcią ze strony uczniów Chrystusowych. Cesarz 
Konstantyn, gdy wznosił sanktuaria Kalwarii, Grobu Bożego i Bazyliki 
Narodzenia w Betlejem, zadbał równocześnie o budowę na Górze Oliwnej 
odpowiedniej świątyni. Egeria wspomina w swym opisie trzy wznoszące 
się tam wówczas kościoły: Imbomon, Eleona i Getsemani364.

Kościół Imbomon (z grec. έν βωμώ – na szczycie, na wzgórzu365), o kształcie 
ośmiokątnym, został zbudowany na miejscu Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 
na szczycie Góry Oliwnej. Na to miejsce udawano się w procesji, z których 
najbardziej znana była nocna procesja Wielkiego Czwartku i w dniu Ze-
słania Ducha Świętego, aby odczytać tam Ewangelię o Wniebowstąpieniu 
(por. Mk 16, 19n; Łk 24, 50n; Dz 1, 2–9)366. Kiedy św. Melania Młodsza († 439) 
zamieszkała na Górze Oliwnej, zbudowała obok tych sanktuariów dwa 
klasztory: jeden dla dziewic i drugi dla mnichów, aby mogli się modlić 
w dzień i w nocy „w kościele świętego Wniebowstąpienia i w grocie, gdzie 
Pan rozmawiał z uczniami o końcu świata”367.

Bazylika Eleona (grec. έλαιών – ogród oliwny) położona nieco niżej 
od kościoła Imbomon, wznosiła się nad grotą, gdzie „Chrystus, Zbawiciel 
wszystkich objawiał uczniom niezbadane tajemnice”368 i która służyła 
Chrystusowi Panu na modlitwę w godzinach nocnych pierwszych trzech 
dni tygodnia swojej męki. Cesarz Konstantyn Wielki rozpoczął budowę tej 
bazyliki na Górze Oliwnej w roku 325. Chrześcijanie Jerozolimy sprawowali 
w tej bazylice liturgię Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku, oktawy 
Wielkanocy (Paschy) i czwartego dnia oktawy Epifanii369.

Z Itinerarium Egerii wynika (i jest to potwierdzone we wszystkich szcze-
gółach przez późniejsze relacje pielgrzymów), że w IV w. istniał u stóp Góry 
Oliwnej kościół upamiętniający modlitwę naszego Pana, a niedaleko stąd 
drugie sanktuarium, „grota”, do której odnoszono nazwę Getsemani (hebr. Gat 
Szemani – tłocznia oliwy). Niedaleko stąd było to miejsce, na którym Judasz 
pocałunkiem zdradził swego Mistrza (por. J 18, 1–11; Mt 26, 47–56; Mk 14, 
43–52; Łk 22, 47–53)370, a Pan został pojmany przez siepaczy Sanhedrynu371.

364 Por. tamże, s. 120. 
365 Tamże; zob. E. Bermejo Cabrera, La proclamacion de la Escritura en la Liturgia de Jeru-

salen. Estudio terminologico del „Itinerarium Egeriae”, Jerusalem 1993, s. 364.
366 Zob. A. Candelaresi, Note introduttive, [w:] Eteria, Diario di viaggio, dz. cyt., s. 29.
367 D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa…, dz. cyt., s. 120.
368 Por. tamże; zob. E. Bermejo Cabrera, La proclamacion…, dz. cyt., s. 362.
369 Zob. A. Candelaresi, Note introduttive, [w:] Eteria, Diario di viaggio, dz. cyt., s. 29n.
370 Tamże, s. 30; por. Pismo Święte Nowego Testamentu, Poznań 2000, s. 90.
371 Zob. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa…, dz. cyt., s. 134.
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2. Kościoły w okolicy Jerozolimy

2.1. Betlejem

Z wszystkich kościołów w pobliżu Jerozolimy, bazylika narodzenia w Be-
tlejem jest jednym z najważniejszych sanktuariów. Bazylikę Narodzenia 
Pańskiego wzniesiono w I połowie IV wieku (326), (dzięki hojnej fundacji 
Konstantyna Wielkiego i jego matki św. Heleny), nad grotą, gdzie narodził 
się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Pięcionawowa bazylika rozciągała się 
z zachodu na wschód; od zachodu znajdowało się rozległe atrium otoczone 
czterema portykami, od wschodu zaś wieloboczny budynek wznosił się 
nad Grotą Narodzenia372.

2.2. Kościoły w Betanii – Lazarium

Egeria mówi o dwóch kościołach znajdujących się w Betanii, którą 
to osadę chrześcijanie w IV nazywali Lazarium, od kościoła wzniesionego 
nad grobem Łazarza. Jednym z tych kościołów był właśnie „Lazarium” 
(„Lazarion”) wybudowany na grobie Łazarza, a drugi, to kościół usytu-
owany przy tej samej drodze, na miejscu, w którym Maria, siostra Łazarza, 
spotkała się z Panem (por. J 11, 29–32), bądź też, jak uważają niektórzy, 
na miejscu, w którym miał być dom Marty i Marii373. Oba kościoły były 
oddalone od siebie o „jakieś 500 kroków”374. 

3. Uroczystość Objawienia (Epifanii)
w Jerozolimie w IV wieku
Tekst Itinerarium Egerii dzieli się na dwie części, z których pierwsza jest 

opisem podróży po różnych miejscach w Palestynie, Egipcie, Syrii i Azji 
Mniejszej, druga część jest bardzo dokładnym przedstawieniem nabożeństw 
i uroczystości odbywających się w IV wieku w Jerozolimie i okolicy.

Egeria rozpoczyna drugą część swego Dziennika podróży od opisu co-
dziennej i niedzielnej liturgii jerozolimskiej, a następnie przedstawia 
liturgię uroczystości Epifanii – Objawienia, która w ówczesnej Jerozolimie 
była liturgicznym obchodem świąt Narodzenia Pańskiego. Według Egerii, 
chrześcijanie jerozolimscy i liczni pielgrzymi obchodzą w IV wieku Na-
rodzenie Pańskie jeszcze 6 stycznia. Zmiana nastąpi dopiero w połowie 

372 Tamże, s. 163.
373 Zob. A. Candelaresi, Note introduttive, [w:] Eteria, Diario di viaggio, dz. cyt., s. 31.
374 Zob. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 29, 4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., 

s. 203); por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa…, dz. cyt., s. 127–129.
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V wieku (ok. 430), kiedy to Jerozolima przejęła od Kościoła zachodniego 
zwyczaj celebrowania świąt Narodzenia Pańskiego 25 grudnia375.

3.1. Uroczystość Epifanii

Wspólnota chrześcijan Jerozolimy i pielgrzymi przygotowywała się 
do uroczystości Epifanii (έπιφάνεια) poprzez udział w liturgii nocnej spra-
wowanej w Betlejem, skąd wierni wraz z biskupem wracali „po spędzeniu 
w tamtejszej bazylice części nocy na modlitwie” do Jerozolimy śpiewając 
między innymi „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” (J 12, 13). 
Wierni pokonywali drogę w dość wolnym tempie „ze względu na mnichów, 
odbywających drogę pieszo”, i dlatego przybywali do Jerozolimy, „o tej 
godzinie, kiedy człowiek może już rozpoznać człowieka, to jest o świcie, 
ale zanim całkiem się rozwidni”376. Wszyscy wraz z biskupem wchodzili 
do Anastasis, gdzie płonęły już liczne lampy, aby odmówić psalm i modlitwy, 
na zakończenie których biskup błogosławił katechumenów i wiernych, 
którzy udawali się (biskup także!) do swoich domów, by wypocząć. „Mnisi 
jednak pozostają tam do rana i śpiewają hymny”377.

O godzinie ósmej rano gromadzili się wszyscy na sprawowanie Eucha-
rystii na Golgocie, w „większym kościele” (Martyrium), którą to budowlę, 
podobnie zresztą jak i Anastasis, sanktuarium Krzyża, bazylikę Betlejem 
oraz inne miejsca święte w Jerozolimie cesarz Konstantyn „na ile tylko po-
zwalały mu na to zasoby jego państwa, ozdobił złotem, mozaikami, drogimi 
marmurami”378. Egeria stwierdza z całym przekonaniem, że właściwie jest 
czymś zbytecznym opisywać przepych tych kościołów, bo „tam poza złotem, 
perłami, jedwabiami nic innego nie widzisz; patrzysz na zasłony – są one 
z jedwabiu obramowanego złotem, jeśli widzisz nakrycia – również zdobi 
je złoto i jedwab. Tego dnia wyjmuje się też wszelkiego rodzaju sprzęty 
(liturgiczne) zdobne złotem i klejnotami. Któż zaś mógłby oszacować lub 
opisać liczbę i wagę świeczników i lamp, czy też innego rodzaju sprzętów?”379.

Msza Święta Epifanii była odprawiana w Martyrium, a wygłaszane kazania, 
teksty z Pisma Świętego i odmawiane psalmy były odpowiednio dostosowane 
do uroczystości dnia. Po skończonej Eucharystii wszyscy ze śpiewem hym-

375 Zob. Eteria, Diario di viaggio, dz. cyt., s. 34; por. E. Bermejo Cabrera, La proclamacion…, 
dz. cyt., s. 168n; J. Janicki, Uroczystość Objawienia w Jerozolimie w opisie Egerii. Epifania, „Ziemia 
Święta” 5 (1999) nr 1 (17), s. 19–21.

376 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 6 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 194).
377 Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 7, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1970, s. 205 

(Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 6).
378 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 9 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 195).
379 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 8 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 194n).
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nów udawali się do Anastasis, a tam około godziny dwunastej następowało 
rozesłanie uczestniczących w liturgii wiernych. W tym uroczystym dniu, 
zgodnie ze zwyczajem, odprawiało się jeszcze nieszpory (lucernarium)380.

3.2. Oktawa

W Jerozolimie w IV wieku celebrowało się, podobnie jak miało to miej-
sce na Wielkanoc, oktawę Epifanii (na Zachodzie pojawi się ona dopiero 
w VIII wieku), która była połączona z tzw. Liturgią stacyjną381. Oznaczało 
to, że wierni gromadzili się codziennie na liturgię w określonym przez 
biskupa miejscu. Egeria podaje szczegółowy opis tych miejsc, w których 
sprawuje się liturgię. I tak: podobnie jak w pierwszym dniu również w dwa 
następne to samo odbywa się z wielką radością do godziny dwunastej 
w kościele na Golgocie. Czwartego dnia odbywają się podobne uroczystości 
w Eleona382, „w bardzo pięknym kościele na Górze Oliwnej równie wspaniale 
ozdobionym”; w piątym dniu w Lazarium, kościele w Betanii, u grobu Ła-
zarza, oddalonym od Jerozolimy o około „tysiąc pięćset kroków”; szóstego 
dnia sprawuje się liturgię na Syjonie; siódmego w Anastasis, a ósmego dnia 
przy Krzyżu. „I tak przez osiem dni z wielką radością i zewnętrzną okaza-
łością odbywają się uroczystości we wszystkich miejscach świętych, które 
wymieniłam” – konstatuje Egeria383. 

Autorka Pielgrzymki do miejsc świętych przy opisie Epifanii w Jerozolimie 
dodaje, iż wszystkie te uroczystości, równie okazale i z radością, są obchodzo-
ne w Betlejem w ciągu ośmiu dni przez kapłanów, wszystkich duchownych 
i tamtejszych mnichów. Mnisi, związani z kościołem w Betlejem, od chwili 
powrotu w nocy biskupa z wiernymi do Jerozolimy, czuwali do rana w ko-
ściele, śpiewając hymny i antyfony. Biskup natomiast musiał w owe dni 
przebywać w Jerozolimie, gdyż dla uczestniczenia w owych uroczystościach 
i radości przybywały ze wszystkich stron do Jerozolimy „niezliczone rzesze, 
nie tylko mnichów, ale i świeckich, mężczyzn i niewiast”384.

380 Zob. Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 10 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., 
s. 195).

381 Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 11–12.
382 Cesarz Konstantyn Wielki wybudował w roku 325 na Górze Oliwnej, w miejscu, 

gdzie Chrystus Pan nauczał Apostołów, bazylikę Eleona (stąd też nazwa od έλαιών – ogród 
oliwny) – zob. Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 195.

383 Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 11, dz. cyt., s. 206.
384 Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 12, dz. cyt., s. 206.
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3.3. Ofiarowanie Pańskie

Święto Ofiarowania Pańskiego określa Egeria jako „czterdziesty dzień 
po Epifanii”, który w Jerozolimie jest obchodzony „niezmiernie uroczy-
ście”385. Jak łatwo obliczyć, święto to było obchodzone 14 lutego tzn. 40 dni 
po Epifanii obchodzonej 6 stycznia; miało ono charakter bardzo uroczysty 
i tak jak nam referuje Egeria, „wszystko odbywa się w swoim porządku, 
z wielką radością, jak na Wielkanoc”386. Procesja bowiem tego dnia, w której 
uczestniczyli wszyscy wierni, udawała się do Anastasis. Biskup i kapłani 
wygłaszali kazania o tym fragmencie z Ewangelii, który mówi o wydarzeniu, 
jakie miało miejsce czterdziestego dnia po Narodzeniu Jezusa, kiedy Józef 
i Maryja zanieśli Pana do świątyni, ofiarowali Go Bogu i spotkali starca 
Symeona i Prorokinię Annę (zob. Łk 2, 22–28).

Święto Ofiarowania obchodzone w Jerozolimie rozpowszechniło się 
na cały Wschód, skąd przeszło do Rzymu, gdzie było celebrowane 2 lutego 
tzn. 40 dni po Narodzeniu Pańskim obchodzonym tu 25 grudnia. Liber 
pontificalis podaje, że święto to zostało wprowadzone w Rzymie przez pa-
pieża Sergiusza I (687–701)387. Egeria w opisie tego święta nic nie wspomina 
o jakiejkolwiek liturgii światła, błogosławieniu świec i procesji. Historycy 
są zdania, że zwyczaj noszenia w tym dniu zapalonych świec w czasie 
procesji został wprowadzony wiek później (wspomina o tym św. Cyryl 
z Aleksandrii † 444). Egeria kończy opis święta Ofiarowania stwierdzeniem, 
że „gdy wszystko odbędzie się według zwykłego porządku, sprawuje się 
Tajemnicę (Sacramenta tzn. Mszę świętą) i tak następuje rozesłanie”388. 

Opis liturgii jerozolimskiej przekazany nam przez Egerię ukazuje tętniący 
życiem ówczesny Kościół, czego świadkami są liczne kościoły bizantyjskie, 
które przetrwały do naszych czasów. Dzisiaj wierni Kościoła Jerozolimskie-
go stanowią niewielki procent mieszkańców Palestyny; stanowią jednak 
żywy Kościół, który uczestniczy w życiu liturgicznym w sanktuariach 
upamiętniających ziemskie życie Chrystusa Pana. Jest to wymowny znak 
trwania wielowiekowej tradycji liturgicznej w Ziemi Świętej.

385 Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 26, 1, dz. cyt., s. 206.
386 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 26, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 196).
387 Zob. Eteria, Diario di viaggio, dz. cyt., s. 34; A. Nocent, Il tempo della manifestazione, [w:] 

L’anno liturgico. Storia, teologia e celebrazione, Genova 1988, s. 204 (Anàmnesis. Introduzione 
Storico-Teologica alla Liturgia, 6).

388 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 26, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 197); 
por. Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, dz. cyt., s. 206.
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4. Wielki Post w Ziemi Świętej w IV wieku
Wielki Post bierze swój początek w II wieku jako dwudniowe przygotowa-

nie do obchodu dorocznej pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego. Powstaje 
wówczas zwyczaj czterdziestogodzinnego postu – w Wielki Piątek i w Wielką 
Sobotę – na pamiątkę czterdziestodniowego postu Pana Jezusa. W III wieku 
czas postu wydłuża się już na cały tydzień przed Wielkanocą, natomiast już 
na początku IV wieku Kościół – dla lepszego przygotowania wiernych do świąt 
paschalnych – wprowadził okres czterdziestodniowego postu. Po raz pierw-
szy wspomina o tym święty Atanazy (296–373), biskup Aleksandrii w swoim 
liście pasterskim na Wielkanoc 334 roku. O czterdziestu dniach postu wspo-
mina również inny święty biskup, Cyryl z Jerozolimy (313–386), w słynnych 
katechezach mistagogicznych (jedna z nich nosi tytuł „40 dni pokuty”)389. 
Natomiast Egeria, która pielgrzymowała po Ziemi Świętej w latach 393–396, 
przekazała nam w swym Dzienniku podróży jego dokładny opis.

W Ziemi Świętej w IV wieku Wielki Post trwał osiem tygodni, podczas 
gdy w Galii, z której prawdopodobnie pochodziła Egeria – autorka Itine-
rarium Etheriae (dziennika swojej podróży Pielgrzymka do miejsc świętych) 
– „przed Paschą zachowywany jest post czterdziestodniowy”390. Egeria 
bardzo dokładnie wyjaśnia, dlaczego w Jerozolimie post trwa dłużej „niż 
u nas”. Jest tu bowiem zwyczaj, że podczas tych ośmiu tygodni nie pości 
się w dzień Pański i w sobotę, z wyjątkiem jednej soboty, to jest w wigilię 
Paschy, kiedy to koniecznie trzeba pościć; poza tym dniem wierni nie 
pościli w soboty391. I dalej, z matematyczną dokładnością, podaje Egeria, 
że odjąwszy od ośmiu tygodni osiem dni Pańskich (niedziel) i siedem 
sobót (ponieważ w jedną sobotę trzeba pościć), zostaje czterdzieści jeden 
dni postu, które nazywają tu eortae, to jest czterdziestnicą392. Wielki Post 
trwa zatem i w Ziemi Świętej czterdzieści dni, chociaż dla rzeczywistego 
zachowania tych dni postu, potrzeba ośmiu tygodni. Z opisu Egerii do-
wiadujemy się ponadto, że okres postu, ze względu na czas trwania nosi 
nazwę „Czterdziestnica”; jego łacińska nazwa: „Quadragesima” pozostała 
w oficjalnych dokumentach Kościoła do dzisiaj393. Egeria w swoim opisie 

389 Zob. A. Nocent, La Quaresima, [w:] L’anno liturgico. Storia, teologia e celebrazione, dz. 
cyt., s. 152n; B. Nadolski, Liturgika, t. 2: Liturgia i czas, Poznań 1991, s. 80n; J. Janicki, Egeria – 
„Pielgrzymka do miejsc świętych”. Wielki Post w IV wieku, „Ziemia Święta” 6 (2000), 2 (22), s. 28n.

390 Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 27, 1, dz. cyt., s. 206; zob. E. Bermejo Cabrera, 
La proclamacion…, dz. cyt., s. 159–168.

391 Por. tamże; Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 27, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. 
cyt., s. 197).

392 Zob. tamże.
393 W języku polskim zachowano nazwę „wielki post”, choć używa się – nie tylko 
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Wielkiego Postu, po wyjaśnieniu czasu jego trwania, przedstawia liturgię 
niedziel tego okresu roku kościelnego i poszczególnych dni tygodnia.

4.1. Niedziela 

Każda niedziela – dzień Pański rozpoczynała się z chwilą odezwania 
się pierwszego głosu koguta, odczytaniem przez biskupa w Anastasis 
fragmentu Ewangelii o Zmartwychwstaniu Pańskim; tak zresztą , jak 
czyniono to przez wszystkie „dni Pańskie” w ciągu całego roku394. Spra-
wowane wówczas ceremonie, trwające do rana, odbywały się w Bazylice 
Bożego Grobu w Jerozolimie, w Anastasis – przy Grobie Chrystusa i u Krzy-
ża – na Kalwarii. Liturgia rozpoczynała się rano dnia Pańskiego, dawnym 
zwyczajem, w większym kościele zwanym Martyrium, który jest na Golgo-
cie, za Krzyżem. Na zakończenie liturgii Mszy Świętej, która trwała aż do 
godziny piątej (jedenastej) wszyscy wierni, śpiewając hymny, udawali się 
do Anastasis, tak, jak to czyniono w każdą niedzielę. Nieszpory (lucernare) 
niedzieli wielkopostnej były odprawiane o zwykłej porze w Anastasis i u 
Krzyża oraz w „poszczególnych miejscach świętych”395.

4.2. Dni tygodnia

W poszczególne dni tygodnia Wielkiego Postu liturgia była sprawowa-
na według ustalonego zwyczaju i porządku. W poniedziałek – określany 
przez Egerię jako drugi dzień – tak, jak przez cały rok, od piana kogutów 
aż do rana, obrzędy były sprawowane w Anastasis, dokąd wierni udawali 
się znowu o godzinie trzeciej (dziewiątej) na modlitwę, podobnie jak czynili 
to w ciągu całego roku, gdy przychodzili na modlitwę o godzinie szóstej 
i dziewiątej (dwunastej, piętnastej) oraz na nieszpory. Wspólną modlitwę 
o trzeciej (tercja) praktykowało się tylko w dniach „Czterdziestnicy”. 
W trzecim dniu tygodni wielkopostnych – we wtorek – wszystko odbywało 
się tak, jak w poniedziałek. Czwarty dzień, czyli środa charakteryzowała 
się tym, że zgodnie ze zwyczajem na modlitwy o godzinie dziewiątej 
(piętnastej – nona) wszyscy udawali się na Syjon. Tam właśnie, z wyjątkiem 
dni poświęconych męczennikom, w środy i piątki zbierali się na modlitwę 
także katechumeni, którzy w te dni pościli. W Wielkim Poście, nawet jeśli 
wypadnie w te dwa dni tygodnia dzień poświęcony męczennikom, wszy-
w publikacjach naukowych – określeń: „okres przygotowania do Wielkanocy”, „czter-
dziestodniowe przygotowanie”, „czas paschalnej pokuty”, „ okres wielkanocnej pokuty” 
itp. (por. B. Nadolski, Liturgika, dz. cyt., t. 2, s. 79).

394 Zob. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 27, 2.
395 Zob. tamże.
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scy udają się na Syjon, „i czynią o godzinie dziewiątej wszystko, co jest 
w zwyczaju, z wyjątkiem ofiary (Mszy – oblatio)”396. Biskup i kapłani gorliwie 
głosili kazania, aby „lud zawsze był pouczany w Piśmie”. Po skończonej 
liturgii wierni, śpiewając hymny, odprowadzali biskupa do Anastasis, tak, 
aby przyjść tam w godzinie nieszporów, podczas których śpiewali hym-
ny i antyfony oraz odmawiali modlitwy. Zakończenie nieszporów miało 
miejsce w Anastasis i u Krzyża, a w dniach Czterdziestnicy odbywało się 
ono później niż w ciągu całego roku.

W czwartek liturgia wielkopostna odbywała się podobnie jak w poniedzia-
łek i wtorek, natomiast w piątek wszystko odbywało się tak jak w środę, z tym 
jednak, że w Anastasis, po powrocie wszystkich z Syjonu, odprawiano wigilie, 
które trwały od nieszporów aż do rana dnia następnego, to jest soboty397. 
Przez całą noc śpiewano na zmianę psalmy, responsoria, antyfony i odczy-
tywano wybrane czytania biblijne; to wszystko trwało do rana. Następnie, 
bardzo wcześnie była sprawowana w Anastasis, sobotnia już, Msza Święta, 
aby można ją było zakończyć przed wschodem słońca. Egeria wyjaśniając 
tak wczesne zakończenie Mszy Świętej stwierdza, że chodzi tu o wcześniej-
sze zwolnienie z postu „hebdomadarzy”, czyli tych, którzy w Jerozolimie, 
podczas czterdziestodniowego postu, pościli przez cały tydzień398. Dla nich 
była odprawiana Msza w niedzielę o godzinie piątej ( jedenastej) , aby mogli 
się posilić; uczyniwszy to, poszczą do rana następnej soboty, do Komunii 
w Anastasis. Tak więc z uwagi na nich, by wcześniej byli zwolnieni od postu, 
Msza Święta w Anastasis była sprawowana przed wschodem słońca.

Z relacji Egerii dowiadujemy się wiele szczegółów o tych, którzy podej-
mują praktyki postne podczas Czterdziestnicy i o tym, że ich pożywienie 
„w dniach Wielkiego Postu jest tu takie, iż nie mogą skosztować chleba 
ani spożywać oleju i niczego, co pochodzi z drzew; ograniczają się tylko 
do wody i do niewielkiej ilości mącznej zupy”399.

Egeria kończy opis wielkopostnej liturgii w Jerozolimie w IV wieku, 
krótkim zdaniem, że tak właśnie, jak przedstawiła, odbywają się nabo-
żeństwa w poszczególne dni tygodni Czterdziestnicy – Wielkiego Postu.

396 Tamże, 27, 6.
397 Tamże, 27, 7.
398 Zob. tamże, 27, 9. Zachowujący post tygodniowy byli zwani hebdomadarze, grec. 

hebdomadarios od grec. hebdoma – tydzień.
399 Tamże, 28, 4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 202).
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5. Wielki Tydzień w Jerozolimie w IV wieku
Uczniowie Chrystusa Pana otaczali wielką czcią i szacunkiem miejsca 

uświęcone obecnością i działalnością swego boskiego Mistrza i Nauczy-
ciela. Z czasem, gdy chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się na wszystkie 
krańce ziemi, chrześcijanie zaczęli przybywać i nawiedzać Ziemię Świętą. 
I chociaż zachowały się liczne świadectwa pielgrzymek dopiero z IV wieku, 
to wiadomo, że miały one miejsce i przed tym okresem. Dziennik podróży 
Egerii jest pierwszym dokumentem przedstawiającym w pełni rozwiniętą 
liturgię Wielkiego Tygodnia400.

Liturgia Wielkiego Tygodnia w opisie Egerii jest związana najpierw 
z dużym wysiłkiem fizycznym: „I tak idą powoli, aby lud się nie zmęczył 
i już pod wieczór dochodzą do Anastasis”401; „Idą powoli, krok za krokiem, 
tłumnie, zmęczeni codziennym czuwaniem i postami, a także i dlatego, 
że z tak wielkiej muszą schodzić góry”402; „Następnie biskup przemawia 
do ludu dodając mu otuchy – ten bowiem całą noc się trudził i  jeszcze 
w ciągu tego dnia czeka go wysiłek – by nie czuł się znużony, ale pokładał 
ufność w Bogu, który za trud większą mu da nagrodę”403; Nabożeństwa 
odbywają się od świtu aż do nocy: „kiedy w sobotę zaczyna świtać biskup 
składa ofiarę”404; „od pierwszego piania kogutów do rana odprawia się 
to, co w Anastasis i przy Krzyżu zwykło się odbywać do rana”405; „dopiero 
w nocy następuje rozesłanie w Martyrium”406; „po rozesłaniu już późno 
w nocy wraca (lud) z góry do swego domu”407; „Czwartego dnia wszystko 
od pierwszego piania kogutów przez cały dzień odbywa się tak, jak dnia 
drugiego i trzeciego. […] w nocy następuje rozesłanie”408; „przez całą noc 
aż do rana odmawia się hymny i antyfony”409. Uczestnictwo w liturgii 
jerozolimskiej jest połączone również z postem i umartwieniami: „zmę-
czeni codziennym czuwaniem i postami”410; „Jest tu bowiem taki zwyczaj 

400 Zob. H. Auf der Maur, Feiern im Rhythmus der Zeit, t. 1: Herrenfeste in Woche und Jahr, 
Regensburg 1983, s. 78; A. Nocent, Il Triduo Pasquale e la Settimana Santa, [w:] L’anno liturgico. 
Storia, teologia e celebrazione, dz. cyt., 118; J. Janicki, Wielki Tydzień, „Ziemia Święta” 3 (1997) 
nr 2 (10), s. 26–31.

401 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 31, 4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 206).
402 Tamże, 36, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 209).
403 Tamże, 36, 5 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 210).
404 Tamże, 29, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 202).
405 Tamże, 30, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 204).
406 Tamże, 32, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 206).
407 Tamże, 33, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 207).
408 Tamże, 34, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 207).
409 Tamże, 37, 9 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 214).
410 Tamże, 36, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 209).
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poszczenia podczas Wielkiego Postu”411; „Zwyczaj poszczenia w Wielkim 
Poście jest tu zaś taki”412.

Przeżywanie liturgii Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie w oprawie 
środowiska naturalnego, tłumów ludzkich przybyłych z różnych stron 
i mówiących różnymi językami, postów i wysiłku fizycznego – sprawiało 
na pielgrzymach bardzo mocne i głębokie wrażenia”. Powracali do domów, 
przenosząc ze sobą zwyczaje jerozolimskiej liturgii do swoich krajów 
rodzinnych, nie tylko w formie opisów literackich […], ale i samych nabo-
żeństw, jak na przykład adoracja Krzyża na Zachodzie bierze swój początek 
z liturgii jerozolimskiej”413. Pobożna pątniczka Egeria podkreśla w swym 
opisie, iż obrzędy w czasie Wielkiego Tygodnia (podobnie zresztą jak i w in-
nym okresie) są sprawowane nie tylko w miejscach, gdzie się wydarzyły, 
ale także prawie w tym samym czasie; „odtwarza się” wydarzenia z życia 
Chrystusa Pana, na ile to tylko możliwe, dokładnie w tym samym czasie 
i miejscu, które i my znamy z opisu Ewangelistów.

5.1. Sobota przed Niedzielą Palmową

Liturgiczne przeżywanie Wielkiego Tygodnia rozpoczynało się, według 
opisu Egerii, w sobotę przed Niedzielą Palmową w Lazarium, tj. w Beta-
nii oddalonej od Jerozolimy o 2,7 km. Po odprawieniu Mszy, o godzinie 
siódmej (trzynastej) wszyscy udawali się do Lazarium zatrzymując się 
jednakże po drodze w kościele, w miejscu, gdzie Maria, siostra Łazarza, 
wyszła naprzeciw Panu (por. J 11, 29n). Mnisi i zgromadzeni wierni wraz 
z biskupem śpiewali w tym kościele psalm i antyfonę oraz był odczyta-
ny z Ewangelii fragment o wyjściu siostry Łazarza na spotkanie Pana. 
Po modlitwie i otrzymaniu błogosławieństwa wszyscy, śpiewając hymny, 
szli do Lazarium414, a gdy tam przybyli czekała już na nich wielka rzesza 
ludzi, którzy „wypełniali” nie tylko to miejsce, ale i wszystkie wokoło 
pola! Śpiewano psalmy i antyfony dostosowane do dnia i miejsca, oraz 
czytano to wszystko, co odnosiło się do tego dnia. Przed zakończeniem 
liturgii ogłaszano Paschę: kapłan wstępował na podwyższenie i czytał 
tekst z Ewangelii Jana (12, 1–11) o tym, jak „na sześć dni przed Paschą 
Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił 
z martwych”415. Po odczytaniu tego tekstu i ogłoszeniu Paschy kończyło 
się wspólne nabożeństwo, w tym właśnie miejscu i dniu, potwierdzonym 

411 Tamże, 27, 9 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 200).
412 Tamże, 28, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 201).
413 M. Starowieyski, Przedmowa, [w:] Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 12n.
414 Zob. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 29, 4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 203).
415 Tamże, 29, 5 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 203).
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przez Ewangelię, iż wydarzyło się szóstego dnia przed Paschą w Betanii: 
„Od soboty bowiem do piątego dnia, kiedy to nocą po wieczerzy pojmano 
Pana, jest sześć dni”416. Potem wszyscy wracali do Jerozolimy i udawali się 
do Anastasis, by wziąć udział w nieszporach.

5.2. Niedziela Palmowa

Pątniczka Egeria informuje, iż „w dzień Pański, rozpoczynający tydzień 
Paschalny, który zwany jest Wielkim Tygodniem, od pierwszego piania 
kogutów do rana odprawia się to, co w Anastasis i przy Krzyżu zwykło się 
odbywać do rana”417. Następnie szło się do „większego kościoła” zwanego 
Martyrium, „który stoi na Golgocie to jest za Krzyżem, gdzie Pan został 
umęczony”418 i tam wszyscy brali udział w Mszy; na jej zakończenie ar-
chidiakon zapraszał na godzinę siódmą (trzynastą) do kościoła w Eleona”, 
to jest na Górze Oliwnej, gdzie jest owa grota, w której Pan nauczał”419. 

O godzinie siódmej (trzynastej) wszyscy wierni gromadzili się w kościele 
w Eleona na Górze Oliwnej i wraz z biskupem odmawiali hymny i antyfony 
„stosowne do tego dnia i miejsca, podobnie też czytania”420. Wraz z nadej-
ściem godziny dziewiątej (piętnastej) wierni w procesji, ze śpiewem hymnów 
udawali się do Imbomon, tj. do miejsca, skąd Pan wstąpił do nieba i tam 
śpiewano hymny i antyfony dostosowane do miejsca i dnia, przeplatane 
czytaniami i modlitwami. O godzinie jedenastej (siedemnastej) czytano 
Ewangelię o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy (por. J 12, 13n), a po jej 
odczytaniu biskup i zgromadzeni wierni, naśladując Pana, wyruszali 
w procesji, którą Egeria opisuje tak, jak widzi ją swymi oczyma: „Wszystek 
lud idzie przed nim (biskupem) z hymnami i antyfonami i odpowiadając: 
‘Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie’. Wszystkie zaś dzieci, 
nawet te, które jeszcze nie potrafią chodzić, bo są maleńkie i niesione są na 
plecach przez rodziców, trzymają gałązki, jedne palmowe, inne oliwne 
i prowadzą biskupa w ten sposób, w jaki prowadzono Pana. I tak ze szczytu 
góry przez całe miasto do Anastasis wszyscy idą pieszo – a są wśród nich 
znakomite niewiasty (matrony) i (wielcy) panowie […]. I tak idą powoli, 
aby lud się nie zmęczył i już pod wieczór dochodzą do Anastasis. Gdy tam 
przybędą, choć to już wieczór, odbywają się nieszpory, modlitwa przy 
Krzyżu i lud zostaje rozpuszczony”421.

416 Tamże, 29, 6 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 203n).
417 Tamże, 30, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 204).
418 Tamże.
419 Tamże, 30, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 204n).
420 Tamże, 31, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 205).
421 Tamże, 31, 3–4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 205n).
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5.3. Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa

Trzy pierwsze dni Wielkiego Tygodnia: poniedziałek, wtorek i środę cha-
rakteryzuje wspólna modlitwa w Anastasis: od pierwszego piania kogutów 
do rana oraz o godzinie trzeciej i szóstej (dziewiątej i dwunastej). w Martyrium 
wszyscy modlili się od godziny dziewiątej (piętnastej) do pierwszej w nocy 
(osiemnastej); śpiewano hymny i antyfony oraz czytano odpowiednie 
do dnia i miejsca fragmenty Pisma Świętego, przeplatane modlitwami422. 
Tam również sprawowano nieszpory, a w nocy miało miejsce zakończe-
nie i odprowadzenie biskupa, przy śpiewie hymnów, do Anastasis, gdzie 
jeszcze jest modlitwa i błogosławieństwo wiernych. W Wielki Wtorek 
nocne nabożeństwo było wzbogacone o procesję z Anastasis do kościoła 
Eleona na Górze Oliwnej, gdzie biskup wchodził do wnętrza groty, w której 
nauczał Pan Jezus swych uczniów i sam odczytywał fragment Ewangelii 
według św. Mateusza (24, 4n), rozpoczynający się słowami „Jezus im od-
powiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł»”. Po odczytaniu na-
stępowała modlitwa, błogosławieństwo katechumenów oraz wiernych, 
i rozesłanie wszystkich uczestników, którzy już późną nocą wracali 
z Góry Oliwnej do swych domów423. W Wielką Środę wszystko odbywało 
się jak w poprzednich dwóch dniach, z tym jednakże, że po nabożeństwie 
w Martyrium i odprowadzeniu biskupa, ze śpiewem hymnów, do Anastasis, 
biskup wchodził do znajdującej się tam groty i stawał za kratami. Nato-
miast jeden z kapłanów, stając przed kratami, czytał fragment Ewangelii 
mówiący o zdradzie Judasza Iskarioty (por. Mt 26, 14n). „Gdy to zostanie 
odczytane, taki podnosi się jęk i takie biadanie całego ludu, iż nie ma w tej 
godzinie nikogo, kto mógłby się powstrzymać od łez”424. Liturgię tego dnia 
kończyła modlitwa i błogosławieństwo.

5.4. Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek, tak jak w poprzednie dni, „od pierwszego głosu 
koguta aż do rana” sprawowano w Anastasis „to, co zazwyczaj”, podob-
nie o godzinie trzeciej i szóstej (dziewiątej i dwunastej). O godzinie ósmej 
(czternastej) gromadził się „cały lud” w Martyrium, czynił „to, co należy” 
i około godziny dziesiątej (szesnastej) następowało zakończenie. Archidia-
kon przypominał, aby o pierwszej w nocy (dziewiętnastej) wszyscy zebrali 
się w kościele w Eleona, „ponieważ tej nocy czeka nas wielki wysiłek”425. 

422 Zob. tamże, 32, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 206).
423 Zob. tamże, 33, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 207).
424 Zob. tamże, 34, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 207).
425 Tamże, 35, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 208).
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Wierni, po rozesłaniu z Martyrium udawali się do Krzyża, gdzie odmawiali 
jeden psalm i modlitwę, biskup odprawiał Mszę Świętą , podczas której 
wszyscy przystępowali do Komunii Świętej. Poza tym jednym dniem nigdy 
już w ciągu roku nie odprawia się u Krzyża Mszy Świętej! Po Mszy wszyscy 
szli do Anastasis, by po modlitwie i otrzymaniu błogosławieństwa wrócić 
do domu na posiłek, gdyż zaraz potem trzeba było udać się do kościoła w Ele-
ona, „gdzie jest grota, w której Pan przebywał tego dnia z Apostołami”426.

Nabożeństwo w Eleona, które trwało do około godziny piątej w nocy 
(dwudziestej trzeciej) stanowiły śpiewane hymny i antyfony, dostosowane 
do dnia i miejsca, podobnie, jak i odczytywane lekcje przeplatane modli-
twami. Czytano fragmenty z Ewangelii zawierające słowa – naukę Chry-
stusa Pana, wypowiedziane tego dnia do uczniów w grocie, która znajduje 
się w tym kościele427. Około godziny szóstej w nocy (dwudziestej czwartej) 
zebrani, śpiewając hymny, udawali się stamtąd pod górę do Imbomon, by tu 
znowu odmawiać hymny i antyfony dostosowane do dnia, podobnie, jak 
i czytania oraz modlitwy, również dostosowane do dnia i miejsca, które 
odmawiał biskup428.

Wczesnym rankiem, „kiedy zaczną piać koguty”, wszyscy, ze śpiewem 
hymnów, schodzili w procesji z Imbomon, do miejsca, gdzie Chrystus Pan 
na kolanach modlił się: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. 
Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42). W pięknym 
kościele stojącym na tym miejscu biskup, wraz z całym ludem, odmawiał 
modlitwę dostosowaną do dnia i miejsca oraz odpowiedni hymn. Następnie 
czytano fragment z Ewangelii, w którym Pan mówi do swoich uczniów, 
aby czuwali i nie ulegli pokusie (por. Mt 26, 41); po jego odczytaniu wypo-
wiadana była ponownie stosowna modlitwa429. Stamtąd wszyscy, nawet 
małe dzieci, śpiewając hymny, schodzili z biskupem do Getsemani. Egeria, 
będąc uczestnikiem, tak opisuje tę procesję: „Idą powoli, krok za krokiem, 
cały ogromny tłum, zmęczeni codziennym czuwaniem i postami, a także 
i dlatego, że muszą schodzić z tak wielkiej góry. Ze śpiewem hymnów 
przychodzą do Getsemani. Ponad dwieście pochodni kościelnych zostało 
przygotowanych, by oświetlić ludowi drogę”430.

W Getsemani najpierw zanoszona była do Boga modlitwa, po niej zaś 
śpiewano hymn, a następnie czytano Ewangelię o pojmaniu Chrystusa Pana 
(por. Mt 26, 47–56). „Podczas jego odczytywania – pisze Egeria – podnosi 

426 Tamże, 35, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 208)
427 Zob. tamże, 35, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 208n).
428 Zob. tamże, 35, 4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 209).
429 Zob. tamże, 36, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 209).
430 Tamże, 36, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 209n).
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się taki jęk, takie biadanie i płacz całego ludu, że słyszą go chyba wszyscy 
w samym mieście”431. Po tym obrzędzie wszyscy udawali się do Jerozolimy 
w procesji, którą Egeria opisuje znów tak bardzo sugestywnie: „Począwszy 
od tej godziny idą pieszo do miasta z hymnami i przybywają do bram o tej 
godzinie, gdy człowiek może już rozpoznać człowieka. Stąd idą przez całe 
miasto, wszyscy co do jednego, wielcy i mniejsi, bogaci i biedacy – wszyscy 
są tam obecni. Tego zaś dnia szczególnie nikt nie uchyla się od czuwania 
aż do rana. Tak doprowadzają biskupa od Getsemani aż do bramy, a potem 
przez całe miasto aż do Krzyża”432. U Krzyża (gdy wszyscy tam przybywali 
prawie już świtało) odczytywano ten fragment Ewangelii, w którym opisane 
jest przyprowadzenie Pana do Piłata oraz to wszystko, co Piłat powiedział 
do Jezusa i do Żydów (por. Mt 27, 1–26)433. Następnie biskup przemawiał 
do wiernych, umacniając ich na duchu, aby nie ustali, chociaż trudzili się 
całą noc i jeszcze w ciągu dnia czeka ich dalszy wysiłek; winni pokładać 
nadzieję w Bogu, który za trud wynagrodzi tym większą zapłatą. Po tym 
pokrzepieniu wiernego ludu, biskup zwracał się do zgromadzonych: „Idźcie 
teraz wszyscy do swych domów i odpocznijcie trochę, a bądźcie wszyscy 
gotowi przybyć tu o drugiej godzinie dnia (ósmej), byście od tej godziny 
aż do szóstej (dwunastej) mogli oglądać święte drzewo Krzyża wierząc, 
że czynić to będziemy dla naszego zbawienia”434. Biskup zapowiadał po-
nadto, że o godzinie szóstej (dwunastej) wszyscy zbiorą się na nowo w tym 
miejscu, tj. przed Krzyżem, aby aż do nocy „zajmować się” czytaniem i mo-
dlitwami. Przed wschodem słońca wierni gorliwie udawali się na Syjon, 
by modlić się przy słupie, przy którym biczowano Pana (por. Mt 27, 26n).

Wróciwszy stamtąd, wierni przez krótki czas odpoczywali w swoich 
domach, aby następnie wziąć udział w obrzędach Wielkiego Piątku435.

5.5. Wielki Piątek

Pobożność wiernych Jerozolimy i pielgrzymów z różnych stron skupiała 
się w tym dniu – według opisu Egerii – na adoracji Krzyża poczynając od go-
dziny drugiej (ósmej) aż do szóstej (dwunastej). Liturgia była poprzedzona 
ustawieniem na Golgocie, u Krzyża katedry biskupowi oraz stołu nakry-
tego lnianą tkaniną, na której umieszczano srebrną pozłacaną skrzynkę, 
w której znajdowało się święte drzewo Krzyża. Diakoni stawali dookoła, 
a ze skrzyni wyjmowano drzewo Krzyża i tabliczkę, tzw. titulus, stawiając 

431 Tamże, 36, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 210).
432 Tamże.
433 Tamże, 36, 4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 210).
434 Tamże, 36, 5 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 211).
435 Por. tamże, 37, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 211).
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je na stole. Biskup siedząc, brał w ręce oba końce Świętego Drzewa, diakoni 
zaś pilnowali; „dlatego tak się pilnuje, bo jest zwyczajem, że każdy – tak 
wierny jak i katechumen – przystępuje pojedynczo, nachyla się nad sto-
łem, całuje święte drzewo i odchodzi. Ponieważ niegdyś, nie wiem, kiedy, 
jak mówią, ktoś odgryzł i ukradł cząstkę świętego drzewa, dlatego teraz 
diakoni, stojąc wokoło, pilnują, aby ktoś z przystępujących nie odważył 
się znowu uczynić tego samego”436.

Egeria opisując wielkopiątkową liturgię stwierdza, że wszyscy, cały lud, 
jeden po drugim, przychodzili, pochylali się, dotykali Krzyża najpierw 
czołem a potem oczami, nikt jednak nie dotykał Krzyża rękami. Gdy zaś 
ucałowali Krzyż podchodzili do diakona, aby ucałować pierścień Salomona 
i róg używany przy namaszczeniu królów, które właśnie diakon trzymał 
w swoich rękach. Adoracja Krzyża trwała prawie cztery godziny, choć 
odbywało się wszystko bardzo sprawnie, bo wierni wchodzili jednymi 
drzwiami, przez inne wychodząc437.

O godzinie szóstej (dwunastej) „cały lud” gromadził się bardzo licznie, 
„tak że nie można się docisnąć”, na dziedzińcu „bardzo wielkim i pięknym”, 
który znajduje się między Krzyżem a Anastasis. Dla biskupa ustawiano katedrę 
przed Krzyżem, gdzie od godziny szóstej (dwunastej) do dziewiątej (piętnastej) 
sprawowano Liturgię Słowa: najpierw czytając wszystkie te psalmy, które 
mówią o męce, następnie fragmenty o Męce Pańskiej z Listów Apostol-
skich oraz teksty z Ewangelii odnoszące się do Chrystusowych cierpień. 
Egeria dodaje w tym miejscu: „Potem odczytuje się ustępy z Proroków, 
w których zapowiadają oni Mękę Pańską, a także to z Ewangelii, co jest 
powiedziane o Męce”438.

Wielkopiątkowa trzygodzinna liturgia Słowa jest w opisie Egerii bardzo 
szczególnym przeżyciem, skoro jej relacja i dzisiaj, po prawie piętnastu 
wiekach, pozostawia głębokie wrażenie wiary ówczesnych chrześcijan: 
„I tak od godziny szóstej do dziewiątej ciągle czytają lekcje i odmawiają 
hymny, aby pokazać całemu ludowi, że cokolwiek powiedzieli kiedyś pro-
rocy o Męce Pańskiej, wypełniło się, jak tego dowodzi Ewangelia i Pisma 
Apostołów; przez owe trzy godziny poucza się więc cały lud, że nic się nie 
stało, co wcześniej nie byłoby zapowiedziane, i że nic nie było zapowie-
dziane, co by się całkowicie nie wypełniło. Zawsze zaś przeplatane jest 
to modlitwami, a i te modlitwy są stosowne do dnia. Przy poszczególnych 
lekcjach i modlitwach takie jest wzruszenie całego ludu i takie (słyszeć się 
dają) westchnienia, że aż podziw bierze. Nie ma nikogo, kto by – wielki czy 

436 Tamże, 37, 2 (cyt. za: Pisma Starożytnych…, s. 216).
437 Por. tamże, 37, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 212).
438 Por. tamże, 37, 5 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 212n).
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mały – owego dnia, w owe trzy godziny tak gorzko nie zapłakał – trudno 
sobie to nawet wyobrazić – że Pan za nas został umęczony. Potem, gdy 
nadchodzi godzina dziewiąta, czyta się ów ustęp z Ewangelii według Jana, 
jak (Pan) oddał ducha (por. J 19, 30n). Po jego odczytaniu jest modlitwa 
i następuje rozesłanie”439.

Po liturgii przed Krzyżem wszyscy udawali się do Martyrium i tam, „od 
końca godziny dziewiątej aż do wieczora”, odbywało się wszystko tak jak 
przez cały tydzień440. Z Martyrium, gdy nastąpi rozesłanie, wierni udawa-
li się do Anastasis, gdzie czytano ewangeliczny opis złożenia ciała Pana 
do grobu (por. J 19, 38–42), po którego odczytaniu następowała modlitwa 
i błogosławieństwo katechumenów oraz wiernych i zakończenie liturgii.

Uczestnicząc w liturgii trzech świętych dni paschalnych (Triduum 
Paschalnym), w czuwaniu i adoracji nocnej, nie sposób zapomnieć głosu 
Egerii, która ze zrozumieniem dla słabości człowieka napisała: „Tego dnia 
nie wzywa się do czuwania w Anastasis, ponieważ wiadomo, że lud jest 
zmęczony, jednak w zwyczaju jest, iż mimo to się czuwa. Ci z ludu, którzy 
chcą, a przynajmniej mogą, zostają tam do rana, ci, którzy nie mogą – nie 
czuwają. Czuwają też silniejsi lub młodsi duchowni. Przez całą noc aż do 
rana odmawia się hymny i antyfony. Czuwa tu wielki tłum, jedni do wie-
czora, inni do północy – jak kto może”441.

5.6. Wielka Sobota

Według opisu Egerii w Wielką Sobotę w Jerozolimie miała miejsce, 
nazywając dzisiejszym językiem, liturgia godzin czy liturgia uświęcenia 
czasu o godzinie trzeciej (dziewiątej) i szóstej (dwunastej); nic natomiast nie 
czyniono o godzinie dziewiątej, gdyż o tej porze w „kościele większym”, 
czyli w Martyrium przygotowywano Wigilię Paschalną. Poza tym nie 
ma w tym dniu żadnej liturgii442.

6. Wigilia Paschalna. Noc zmartwychwstania – Wielkanoc
Egeria poświęca niewiele miejsca opisowi Wigilii Paschalnej ogranicza-

jąc się do krótkiego stwierdzenia faktu, iż wigilie paschalne „są tu takie 
jak u nas”, uzupełniając jednakże swoją relację o szczegóły jej nieznane443. 
Liturgia Wigilii Paschalnej musiała zatem w tym czasie przebiegać tak, 

439 Tamże, 37, 6. 7 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 213).
440 Zob. tamże, 37, 8 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., 213).
441 Tamże, 37, 9 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 214).
442 Zob. tamże, 38, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 214).
443 Tamże.
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jak to potwierdzają dokumenty tej epoki, czyli miało miejsce czytanie 
Słowa Bożego, liturgia chrztu i Eucharystii. W Jerozolimie, w czwartym 
wieku Wigilia Paschalna była celebrowana w Martyrium. Nowo ochrzczeni 
po wyjściu z baptysterium (źródła chrzcielnego) byli prowadzeni w procesji 
z biskupem do Anastasis, gdzie odmawiał on za nich modlitwę, a następ-
nie udawali się do Martyrium, „gdzie wedle zwyczaju czuwa cały lud”444. 
Tu odbywał się dalszy ciąg Wigilii: była sprawowana Msza Święta, a potem 
następowało rozesłanie wiernych. Nie wszyscy jednak odchodzili; część 
wiernych pozostawała na czuwanie w Martyrium, a po jego zakończeniu 
udawali się wszyscy z hymnami do Anastasis, gdzie słuchano Ewangelii 
o zmartwychwstaniu Pańskim. Zaraz po przeczytaniu tego tekstu nastę-
powała modlitwa, a biskup odprawiał po raz drugi w Wigilię Paschalną, 
Eucharystię. „Wszystko to odbywa się jednak prędko, by ludu dłużej nie 
zatrzymywać i zaraz potem zostaje on odesłany. Wigilie kończą się tego 
dnia o tej samej godzinie, co u nas”445 – kończy swój opis Egeria, pobożna 
pątniczka do Ziemi Świętej w czwartym wieku.

6.1. Okres paschalny w liturgii jerozolimskiej IV wieku

Pobożna pątniczka Egeria, autorka Itinerarium, zostawiła nam niezwykle 
cenny opis liturgii jerozolimskiej IV wieku. Przedstawiając święto Paschy 
(Wielkanocy), stwierdza, że po zakończeniu w poranek wielkanocny liturgii 
Wigilii Paschalnej, w sam dzień Zmartwychwstania (niedziela Wielkanocy) 
sprawowano jeszcze uroczyście Eucharystię. Egeria daje ponadto bardzo 
bogate świadectwo, iż radość paschalna wiernych Jerozolimy i pielgrzymów 
(a także chrześcijan Galii, z której pochodziła) przedłuża się w celebracjach 
oktawy wielkanocnej i pięćdziesięciu kolejnych dni446. 

6.2. Oktawa wielkanocna

„Osiem dni paschalnych obchodzi się tu w taki sam sposób jak u nas, 
a porządek nabożeństw w owych ośmiu dniach paschalnych – aż do ósmego 
dnia – jest tu taki, jak wszędzie na Paschę. Kolejność (nabożeństw), a także 
ich wystawność są przez osiem dni paschalnych takie same, jak na Epifa-

444 Tamże, 38, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 215).
445 Tamże; zob. E. Bermejo Cabrera, La proclamacion…, dz. cyt., s. 170–177.
446 Por. E. Bermejo Cabrera, La proclamacion…, dz. cyt., s. 177–179; H. Auf der Maur, Feiern 

im Rhythmus der Zeit, dz. cyt., t. 1, s. 79n; A. Nocent, Il Tempo pasquale, [w:] L’anno liturgico. 
Storia, teologia e celebrazione, dz. cyt., s. 132n; J.  Janicki, Egeria – „Pielgrzymka do miejsc 
świętych”. Jerozolimska Pascha IV wieku, „Ziemia Święta” 3 (1997) nr 4 (12), s. 31–35.
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nię – tak w większym kościele, jak w Anastasis, u Krzyża, w Eleona, a także 
w Betlejem oraz w Lazarium i wszędzie, są to bowiem dni paschalne”447.

Oktawa Wielkanocy posiada w IV wieku (według opisu Egerii) podwójny 
charakter:

– Jest najpierw szczególnym tygodniem dla nowo ochrzczonych, z co-
dzienną Eucharystią i kazaniem, stanowiącym katechezę mystagogiczną: 
„Gdy nadejdą dni Paschy, przez owe osiem dni, to jest od Paschy aż do 
oktawy, po nabożeństwie w kościele (w Martyrium), śpiewając hymny, idą 
do Anastasis. Zaraz ma tam miejsce modlitwa, wierni otrzymują błogo-
sławieństwo, a biskup stojąc, wsparty o kratę, która jest wewnątrz groty 
w Anastasis, objaśnia wszystko, co dotyczy chrztu”448.

– Oktawa jest także ośmiodniowym świętem uwielbienia, oddawania 
czci Zmartwychwstałemu przez całą wspólnotę, jak wspomina ten fakt 
Egeria, kiedy to, każdego dnia oktawy, „wszyscy gromadzili się najpierw 
w większym kościele, to jest w Martyrium”, a następnie, po zakończeniu, 
w poniedziałki, wtorki i czwartki („drugiego, trzeciego, piątego dnia”) 
udawali się, śpiewając hymny, do Anastasis, z tym jednak, że we środę 
(„czwartego dnia”) szli do Eleona; w piątek („szóstego dnia”) na Syjon; 
w sobotę przed Krzyż, zaś ósmego dnia, czyli w dzień Pański gromadzili 
się znów w „większym kościele”, czyli w Martyrium449.

Liturgia oktawy wielkanocnej, sprawowanej przez biskupa przy licznym 
udziale całego duchowieństwa, nowo ochrzczonych: dzieci, mężczyzn 
i kobiet, „jak też z tymi z ludu, którzy zechcą mu towarzyszyć”450, została 
przedstawiona przez Egerię bardzo dokładnie i szczegółowo. Przez osiem 
dni paschalnych biskup, wraz z liczną rzeszą wiernych, udawał się („po 
śniadaniu”) na Górę Oliwną, do kościoła Eleona, „gdzie jest grota, w której 
Jezus nauczał uczniów” i tam wszyscy śpiewają hymny i odmawiają mo-
dlitwy. Czynią to samo także w Imbomon” to jest w tym miejscu, z którego 
Pan wstąpił do nieba”451. Po odmówieniu psalmów i modlitwy, w porze 
nieszporów (lucernare) wszyscy, śpiewając hymny, szli do Anastasis. „Tak 
dzieje się przez wszystkie osiem dni”452. W niedzielę Zmartwychwstania 
(„w dzień Pański, w Paschę”) po nieszporach w Anastasis, wierni, śpiewając 
hymny, odprowadzali biskupa na Syjon. Po przybyciu tam wszyscy znowu 
śpiewali hymny dostosowane do dnia i miejsca, a następnie była odmawiana 

447 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 39, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 215). 
448 Tamże, 47, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 226).
449 Tamże, 39, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 215n).
450 Tamże, 39, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 216).
451 Tamże.
452 Tamże, 39, 4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 216).
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modlitwa i odczytywany fragment Ewangelii mówiący o przyjściu Zmar-
twychwstałego Pana, tego dnia i na to dokładnie miejsce, gdzie obecnie 
znajduje się kościół na Syjonie – przez zamknięte drzwi, do swoich uczniów, 
wśród których nie było Tomasza. Egeria informuje szczegółowo, że opis tego 
wydarzenia kończy się na słowach Apostoła Tomasza „nie uwierzę, jeśli 
nie zobaczę” (J 20, 25), po czym następowała modlitwa i błogosławieństwo 
katechumenów oraz wiernych, z których każdy wracał do swojego domu 
wieczorem, „może o drugiej godzinie w nocy” (dwudziestej)453.

6.3. Niedziela po Wielkanocy – druga niedziela wielkanocna

Liturgia niedzieli po Wielkanocy, tzn. w oktawie Paschy, odbywała się 
w kościele Leona, dokąd udawał się cały lud z biskupem „zaraz po godzinie 
szóstej” (dwunastej)454. Tam, po krótkim odpoczynku, wszyscy śpiewali 
hymny i antyfony dostosowane do dnia i miejsca oraz odmawiali modlitwy, 
również odpowiednie do dnia i miejsca. Następnie śpiewając hymny, szli 
w górę do Imbomon i „wszystko odbywa się tam podobnie”. W stosownej 
godzinie zgromadzeni licznie wierni odprowadzali biskupa do Anastasis, 
dokąd przybywali w porze, kiedy zwykło się odprawiać nieszpory. Stamtąd 
z kolei wszyscy uczestnicy, nie wyłączając nikogo, śpiewając hymny, odpro-
wadzali biskupa aż na Syjon455. Tam też odbywała się dalsza część liturgii 
niedzieli Oktawy Zmartwychwstania; wierni śpiewali na Syjonie hymny 
dostosowane do miejsca i dnia, a potem odczytywano fragment Ewangelii 
św. Jana opisujący to wydarzenie, kiedy w oktawę Paschy, zmartwychwstały 
Pan Jezus, przyszedł, mimo drzwi zamkniętych, do wnętrza domu, gdzie 
byli zebrani Jego uczniowie i Tomasz z nimi oraz jak Pan „wyrzucał To-
maszowi jego niedowiarstwo” (zob. J 20, 26–29). Po odczytaniu całego tego 
fragmentu następowała modlitwa i błogosławieństwo dla katechumenów 
i wiernych; zakończenie liturgii, podobnie jak „w dzień Pański Paschy”, 
miało miejsce około godziny drugiej w nocy (dwudziestej) i wtedy dopiero 
każdy wracał do swego domu456.

453 Zob. tamże, 39, 5 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 216n).
454 Tamże, 40, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 217).
455 Niewątpliwie, nawiązując do tego starożytnego zwyczaju dokument Kongregacji 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 16 stycznia 1988 roku pt. List okólny o przygo-
towaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych „Paschalis sollemnitatis” poleca: „Należy zachować 
tradycję sprawowania w dniu Paschy Nieszporów chrzcielnych, w których podczas 
śpiewu psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy. Jeśli tego zwyczaju nie ma, trzeba 
go wprowadzić” (nr 98).

456 Zob. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 40, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., 
s. 217).



1076. Wigilia Paschalna. Noc zmartwychwstania – Wielkanoc

6.4. Okres wielkanocny

W relacji Egerii okres pięćdziesięciu dni, od Paschy do Pięćdziesiątnicy, 
tj. do Zesłania Ducha Świętego, był czasem radości paschalnej i dlatego 
nikt w Jerozolimie nie pościł. Liturgia w tym okresie czasu była sprawo-
wana („tak jak w całym roku”) „od pierwszego głosu koguta aż do rana” 
w Anastasis oraz o godzinie szóstej (dwunastej) i na nieszpory457. W niedziele 
wielkanocne wszyscy gromadzili się w Martyrium, „w większym kościele”, 
a stamtąd, śpiewając hymny, szli do Anastasis. W środę i piątek („czwartego 
i szóstego dnia”) udawano się rano na Syjon, gdzie liturgia kończyła się 
„według swego porządku”458.

6.5. Wniebowstąpienie

Chrześcijanie wspólnoty jerozolimskiej uroczyście obchodzili w Betle-
jem czterdziesty dzień po święcie Paschy. Egeria podaje, że w przeddzień 
czwartku czterdziestego dnia, tj. we środę po godzinie szóstej (dwunastej), 
wszyscy podążali do Betlejem, by tam, w kościele, w którym jest grota 
narodzenia Pana Jezusa, sprawować wigilię459. W sam zaś czterdziesty 
dzień po zmartwychwstaniu, w czwartek, była sprawowana liturgia „jak 
zwykle”, „a kapłani i biskup głoszą kazania związane z tym dniem i miej-
scem”; wieczorem tego dnia wszyscy powracali do Jerozolimy460.

Egeria w swym opisie nie używa na określenie tego dnia nazwy „Wnie-
bowstąpienie” i dlatego niektórzy historycy sądzą, że nie chodzi w tym 
wypadku o święto Wniebowstąpienia, ponieważ uważają, że w tym czasie 
wszystkie wydarzenia – misteria zbawcze celebrowane były na miejscach 
ich rzeczywistego zaistnienia461. Trzeba jednakże stwierdzić, że mają rację 
raczej ci teologowie, którzy uważają, że choć wprawdzie liturgia sprawo-
wana w Jerozolimie miała charakter „historyczny” tzn. że sprawowano 
ją na historycznych miejscach Ziemi Świętej i w czasie, kiedy celebrowane 
w liturgii wydarzenia miały miejsce (Egeria potwierdza często, że teksty 
liturgiczne są dostosowane do odpowiedniego miejsca i czasu) – niemniej 
jednak liturgia jerozolimska miała równocześnie wymiar „misterium” 
i charakter dogmatyczny. Egeria daje tego liczne przykłady, jak choćby 

457 Tamże, 41 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 218).
458 Tamże.
459 Por. H. Auf der Maur, Feiern im Rhythmus der Zeit, dz. cyt., t. 1, s. 80; A. Nocent, 

La celebrazione dell’ascensione del Signore, [w:] L’anno liturgico. Storia, teologia e celebrazione, 
dz. cyt., s. 135n.

460 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 42 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 218).
461 Zob. H. Auf der Maur, Feiern im Rhythmus der Zeit, dz. cyt., t. 1, s. 80n; A. Nocent, 

La celebrazione dell’ascensione del Signore, art. cyt., s. 135n.
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mówiąc o Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku, która była sprawowana 
nie na Syjonie (gdzie był Wieczernik), ale na Golgocie, co tłumaczy głęboką 
wiarę tamtejszych chrześcijan w jedyność Ofiary Odkupienia Chrystusa 
Pana462. Podobnie trzeba spojrzeć na liturgiczną uroczystość celebrowa-
nia czterdziestego dnia po Zmartwychwstaniu (czyli Wniebowstąpienia) 
w Betlejem, w kościele Narodzenia. Racja ku temu jest oczywiście bardziej 
teologiczno-dogmatyczna niż historyczna, bowiem bazylika Narodzenia 
jest zbudowana (wznosi się) na prawdzie wiary mówiącej o misterium Boga, 
który zstąpił na ziemię we Wcieleniu. Podobnie, miało miejsce zstąpienie 
Ducha Świętego; Wniebowstąpienie jest ściśle związane z Zesłaniem Ducha 
Świętego; „zstąpienie” Ducha Świętego nie mogło by się dokonać, gdyby nie 
było „Wstąpienia” Jezusa do Ojca, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa Pana: 
„pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie 
przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was” (J 16, 7)463.

6.6. Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

Uczniowie Pańscy w ciągu pierwszych wieków chrześcijaństwa, idąc 
za przykładem Apostołów, łączyli obchód Wniebowstąpienia Jezusa z Ze-
słaniem Ducha Świętego (por. Dz 1, 6–8), celebrując w ostatni dzień pięć-
dziesiątnicy paschalnej łącznie oba te misteria. W opisie Egerii uroczysta 
liturgia „dnia pięćdziesiątego – w dniu Pańskim” (πεντηχοστήν) odbywała 
się o godzinie trzeciej (dziewiątej), gdyż według Dziejów Apostolskich (2, 15) 
o tej właśnie godzinie zstąpił Duch Święty. Jednakże już „od pierwszego 
piania kogutów” odprawiało się to wszystko, co było tu w zwyczaju, a więc: 
w Anastasis biskup odczytywał z Ewangelii fragment o zmartwychwstaniu 
Pańskim, który zawsze jest czytany w niedzielę, a potem sprawowano 
w Anastasis to, co czyni się w ciągu całego roku464. Wraz z nadejściem rana 
wszyscy wierni udawali się do „większego kościoła”, to jest do Martyrium, gdzie 
„wszystko się odbywa jak zwykle”: kapłani i biskup głoszą kazania, sprawuje 
się Mszę Świętą jak zwykle w dniu Pańskim, z tym jednak, że trwa ona tak 
długo, aby skończyła się przed godziną trzecią (dziewiątą). Po nabożeństwie 
w Martyrium cały lud, bez wyjątku, śpiewając hymny, prowadzi biskupa 
na Syjon, „tak aby dojść tam dokładnie na godzinę trzecią (dziewiątą)”465.

Na Syjonie liturgia rozpoczynała się o godzinie trzeciej (dziewiątej) 
odczytaniem tego fragmentu z Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa 

462 Zob. A. Candelaresi, Note introduttive, [w:] Eteria, Diario di viaggio, dz. cyt., s. 32n.
463 Zob. tamże, s. 33.
464 Zob. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 43, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., 

s. 218n).
465 Tamże, 43, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 219).
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o Zstąpieniu Ducha Świętego, „aby wszystkie języki zrozumiały, o czym jest 
mowa” (por. Dz 2, 4). Następnie, zgodnie ze zwyczajem, kapłani czytali ten 
fragment (właśnie na Syjonie jest owo miejsce gdzie się to wydarzyło, ale 
stoi tam inny kościół), który mówi o zgromadzonej rzeszy, z Apostołami, 
po Męce Pańskiej, kiedy wydarzyło się to, o czym czyta się tu, na począt-
ku liturgii, z Dziejów Apostolskich. Z kolei była sprawowana Eucharystia, 
po której zakończeniu archidiakon zapowiadał, że wszyscy po godzinie 
szóstej (dwunastej) zbierają się w Eleona, „aby pójść do Imbomon”466. Cały lud 
wracał więc – każdy do swego domu – by się pożywić i zaraz po posiłku 
kto tylko mógł, udawał się na Górę Oliwną, to jest do Eleona, tak iż nie było 
chrześcijanina, który by pozostał w mieście i tam się nie udał467.

Wierni, po przybyciu na Górę Oliwną udawali się najpierw do Imbomon, 
na to miejsce, gdzie Pan Jezus wstąpił do nieba. Tam wszyscy, wraz z biskupem 
i kapłanami, słuchali Słowa Bożego, śpiewali hymny i antyfony, dostosowane 
do dnia i miejsca oraz odmawiali (na przemian) modlitwy, które zawsze mają 
taką treść, iż wiąże się ona z tym dniem i miejscem. Ponadto odczytywano 
fragment Ewangelii mówiący o Wniebowstąpieniu Pańskim (zob. Mk 16, 19; 
Łk 24, 50), jak i to, co w Dziejach Apostolskich jest powiedziane o Wniebo-
wstąpieniu Pańskim po zmartwychwstaniu (por. Dz 1, 9–11)468.

Po tym wszystkim katechumeni i wierni otrzymywali błogosławieństwo, 
a o godzinie dziewiątej (piętnastej) schodzili z Imbomon śpiewając hymny 
i udawali się do kościoła, „który jest w Eleona, a w którego grocie Pan siedząc 
nauczał Apostołów”469. Po przybyciu tam, około godziny dziesiątej (szesnastej) 
odprawiano nieszpory (lucernare), potem była jeszcze modlitwa i błogosła-
wieństwo dla katechumenów i wiernych. Stamtąd cały lud, „co do jednego”, 
schodził z biskupem, śpiewając hymny i antyfony (stosowne do owego dnia 
i miejsca) i udając się powoli, „krok za krokiem” aż do Martyrium.

Egeria, opisując bardzo dokładnie ową procesję Zielonych Świąt, stwier-
dza, że gdy ta procesja przybywała do bram miasta, była już noc i dlatego 
też drogę idącym tłumom ludzi oświecało „około dwustu lamp kościel-
nych”. Od bramy miasta, ponieważ jest stąd jeszcze dosyć daleko, procesja 
dochodziła do Martyrium około drugiej w nocy (dwudziestej) „idą bowiem 
powoli, aby lud zbytnio nie zmęczył nóg”470. Ze śpiewem hymnów wierni 
wraz z biskupem wchodzili przez otwarte wielkie drzwi („które są od strony 
głównej ulicy”) do Martyrium, gdzie śpiewano dalej hymny, odmawiano 

466 Tamże, 43, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 219). 
467 Tamże, 43, 4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 219n).
468 Tamże, 43, 5 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 220).
469 Tamże, 43, 6 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 220).
470 Tamże, 43, 7 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 220n).



110 Rok liturgiczny w Itinerarium Egerii (IV wiek)

modlitwę i udzielano błogosławieństwa katechumenom i wiernym. Nie 
oznaczało to jednakże końca liturgii, gdyż ze śpiewem hymnów udawali 
się teraz wszyscy do Anastasis, by i tu wyśpiewywać hymny i antyfony, 
odmówić modlitwę i otrzymać błogosławieństwo; „tak samo odbywa się 
to u Krzyża (przy Krzyżu)” – dodaje Egeria precyzując, że po tym wszystkim 
„znowu cały lud chrześcijański, bez wyjątku, prowadzi stamtąd biskupa, 
śpiewając hymny, na Syjon”471.

W kościele na Syjonie następowało odczytanie odpowiednich fragmen-
tów Pisma Świętego, śpiew psalmów, hymnów i antyfon, a po modlitwie 
zostało udzielone błogosławieństwo dla katechumenów i wiernych. Zakoń-
czenie liturgii było połączone z „przystąpieniem do ręki biskupa”, które 
zapewne trwało jakiś czas, skoro Egeria pisze, że „każdy wraca do swego 
domu około północy”472. 

Dla współczesnych czytelników tej relacji z IV wieku, wydaje się bardzo 
istotna opinia i spostrzeżenie pątniczki Egerii o uczestnictwie wiernych 
wspólnoty jerozolimskiej w całodniowej liturgii Zesłania Ducha Święte-
go, potwierdzająca, że „tak więc podjęto tego dnia wielki trud, bowiem 
od pierwszego piania kogutów czuwano w Anastasis, a potem przez cały 
dzień nikt nie spoczął, wszystkie uroczystości przeciągnęły się tak, że po 
rozesłaniu, które miało miejsce na Syjonie, wszyscy powracali do swych 
domów o północy”473.

6.7. Czas po Zielonych Świątkach

Egeria, uważnie obserwująca i opisująca życie liturgiczne wspólnoty 
jerozolimskiej, przedstawiając dokładnie liturgię Wielkiego Tygodnia 
i okresu wielkanocnego, nie pominęła i to jak wygląda „czas po Zesłaniu 
Ducha Świętego”. Stwierdza, że już od następnego dnia po Pięćdziesiątnicy, 
codzienną liturgię sprawuje się tak jak w ciągu całego roku, rozpoczynając 
zawsze od „czuwania w Anastasis”, gdy zaczynają piać koguty, śpiewając 
hymny i antyfony aż do świtu474. Egeria wspomina przy tej okazji o poście, 
który „w tych stronach” nie zachowuje się w soboty i dzień Pański475.

Egeria, charakteryzując dzień Pański – niedzielę, mówi, że liturgia 
w tym dniu również rozpoczynała się „na pierwszy głos koguta” („o 
pierwszym pianiu kogutów”) w Anastasis, gdzie według zwyczaju biskup 
najpierw czytał fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Pańskim, „który 

471 Tamże, 43, 8 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 221).
472 Tamże, 43, 9 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 221).
473 Tamże, 43, 9 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 221).
474 Tamże, 44, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 222).
475 Tamże, 44, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 222).
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zawsze tego dnia jest czytany”, następnie aż do świtu śpiewano hymny 
i antyfony. Wszyscy zbierali się jeszcze na wspólne modlitwy o godzinie 
szóstej, dziewiątej i na nieszpory; z tym, że modlitwy o godzinie dziewiątej 
odprawiano we środy i piątki na Syjonie476.

Egeria nic nie mówi o Mszy Świętej (oblatio) w codziennej liturgii w Jero-
zolimie; sądzić więc należy, że w czasie tygodnia w Kościele jerozolimskim, 
w czasie po Zielonych Świątkach, Mszy świętej nie odprawiano (wiadomo 
nam, z innych źródeł, że Mszę Świętą sprawowano w Jerozolimie, poza 
niedzielą, w dni postne tzn. w środy i piątki, natomiast w Wielkim Poście 
odprawiano Mszę Świętą w soboty)477.

7. Liturgia niedzielna i codzienna w Jerozolimie w IV wieku
Uczniowie zawsze rozpoznawali swego Mistrza i Boskiego Nauczyciela 

Jezusa Chrystusa po „łamaniu chleba”, jak, między innymi, zwykło się 
nazywać Ofiarę eucharystyczną. Chrześcijanin nawiedzający ziemską 
ojczyznę Jezusa i pielgrzymujący po niej, najłatwiej i najowocniej może 
spotkać Pana uczestnicząc w Eucharystii, czyli wziąć udział w liturgii Słowa 
i umocnić się Jego Ciałem – „pokarmem z nieba” w liturgii eucharystycz-
nej478. Eucharystia stanie się wówczas źródłem życia wiecznego każdego 
chrześcijanina. Wszystkie obrzędy, czytania i modlitwy eucharystyczne 
podkreślają znaczenie dnia Pańskiego, w którym oddajemy cześć Bogu, 
a zarazem uświęcamy swoje życie. Tak jest od zarania chrześcijaństwa479.

Jan Paweł II poucza, że „dzień Pański wyznaczał rytm całej dwutysiąclet-
niej historii Kościoła” i dlatego „u progu trzeciego tysiąclecia, świętowanie 
chrześcijańskiej niedzieli […] pozostaje kluczowym elementem chrześci-
jańskiej tożsamości”480. Papież stwierdza, iż „dzień Pański – jak nazywano 
niedzielę już w czasach apostolskich – cieszył się zawsze w dziejach Kościoła 
szczególnym poważaniem ze względu na swą ścisłą więź z samą istotą 
chrześcijańskiego misterium. W rytmie tygodnia wyznaczającym upływ 
czasu, niedziela przypomina bowiem dzień zmartwychwstania Chrystu-
sa”481. Piotr naszych czasów, podkreślając „fundamentalne znaczenie tego 
dnia, uznawane w ciągu całej dwutysiącletniej historii” i potwierdzone 

476 Tamże, 44, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 222).
477 Zob. A. Candelaresi, Note introduttive, [w:] Eteria, Diario di viaggio, dz. cyt., s. 38n.
478 Por. J. Janicki, „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej, Poznań 1993, s. 7.
479 Por. J. Janicki, Egeria – „Pielgrzymka do miejsc świętych”. Liturgia w IV wieku, „Ziemia 

Święta” 6 (2000) nr 4 (24), s. 52.
480 Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli (31V1998) [dalej: 

DD], nr 30.
481 Tamże, nr 1.
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przez Sobór Watykański II, oraz wskazując na bliskość trzeciego tysiąc-
lecia, zachęca do podjęcia refleksji nad historią tego dnia, aby „z nową 
gorliwością” odkrywać sens niedzieli482. 

Podejmując papieskie wezwanie trzeba ustawicznie kierować nasz wzrok 
ku pierwszym wiekom Kościoła, ku szczególnym dokumentom, z których 
Itinerarium autorstwa pobożnej pątniczki Egerii pozwala zobaczyć życie 
liturgiczne chrześcijan IV wieku w Palestynie.

7.1. Liturgia niedzielna

Niedziela była dla wiernych w Jerozolimie szczególnie uroczystym dniem 
tygodnia, poprzedzonym nocnym czuwaniem – wigilią, która rozpoczynała 
się „przed pianiem kogutów”. Wtedy to, tak jak na Wielkanoc, „zbiera się 
cała rzesza, kto tylko może” w bazylice zwanej Martyrium, będącej katedrą 
Jerozolimy, która znajdowała się obok zbudowanego w kształcie rotundy 
kościoła zmartwychwstania zwanego Anastasis. Wierni, obawiając się, 
iż nie zdążą przed pierwszym pianiem kogutów, przychodzili wcześniej 
i gromadzili się pod portykami bazyliki (miejsce to oświetlały zapalone 
lampy) i czekali na jej otwarcie, był bowiem „zwyczaj, że miejsc świętych nie 
otwiera się przed pianiem kogutów”. Zebrani odmawiali hymny i antyfony, 
a po nich modlitwy, „albowiem kapłani i diakoni zawsze tam są gotowi 
do wigilii z powodu rzeszy ludu, który się gromadzi”483.

Biskup przybywał „gdy pierwszy kogut zapieje” i udawał się do groty 
w Anastasis; wtedy otwierano wszystkie bramy, aby zebrana rzesza wier-
nych mogła wejść do wnętrza, oświetlonego już przez „niezliczone lampy”. 
Po wejściu wszystkich do Anastasis, odmawiane były trzy psalmy, kolejno 
przez jednego z kapłanów, diakona i kleryka, każdorazowo zakończone 
modlitwą (commemoratio omnium) – polecającą wszystkich Bogu484.

Gdy następnie cała bazylika Anastasis napełniła się zapachem kadzidła, 
dzięki wniesionym do groty kadzielnicom, biskup, niosąc Ewangeliarz, uda-
wał się do wejścia i sam czytał tekst o Zmartwychwstaniu Pańskim. Egeria 
opisuje w tym momencie reakcję uczestników, która była dla niej zapewne 
zaskoczeniem, skoro bowiem, gdy biskup zaczynał czytanie, „wybucha wśród 
wszystkich ludzi taki krzyk i jęk, taki płacz, że najtwardszego skłoniłby 
do łez, iż Pan tyle za nas wycierpiał”485. Po odczytaniu Ewangelii biskup, 

482 Tamże, nr 3.
483 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 24, 8 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 190); 

zob. E. Bermejo Cabrera, La proclamacion…, dz. cyt., s. 184–204; J. Janicki, Egeria – „Piel-
grzymka do miejsc świętych”. Liturgia w IV wieku, „Ziemia Święta” 6 (2000) nr 4 (24), s. 52–54.

484 Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 24, 9 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 191).
485 Tamże, 24, 10 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 191).
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wraz z całym ludem wśród śpiewu hymnów udawał się do Krzyża, czyli Kal-
warii, będącej kaplicą Krzyża Świętego i przylegającą do Martyrium. U Krzyża 
wszyscy odmawiali jeden psalm i modlitwę, po której „biskup błogosławi 
wiernych i następuje rozesłanie”. Egeria odnotowuje następnie, w krótkim 
zdaniu, inny zauważony przez nią w Jerozolimie zwyczaj: ucałowanie przez 
wszystkich uczestników ręki biskupa po zakończeniu modlitw486.

W czasie, kiedy biskup udawał się do swego domu, wszyscy mnisi wra-
cali do Anastasis i aż do rana odmawiali psalmy i antyfony. Było bowiem 
w zwyczaju, że kapłani i diakoni, codziennie kolejno czuwali w Anastasis 
wraz z wiernymi świeckimi, którzy jeśli chcieli, mogli pozostać do rana. 
„Ci, którzy nie chcą zostać, wracają do domu i udają się na spoczynek” 
– zaznacza Egeria487.

W IV wieku w Jerozolimie, niedziela – dzień Pański, rozpoczynała się 
o świcie gromadzeniem się wiernych na Mszę Świętą w Martyrium zwanym 
„Kościele większym”, w którym wszystko odbywało się według zwyczaju, 
„jak wszędzie w dniu Pańskim”488. W tym eucharystycznym zgromadzeniu 
uczniów Chrystusa opisanym przez Egerię, ale i doświadczanym przez nas, 
współcześnie żyjących – „trwa obraz pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty, 
który Łukasz przedstawił w Dziejach Apostolskich jako przykład dla nas, 
pisząc, że pierwsi ochrzczeni ‘trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i w modlitwach’ (Dz 2, 42)”489. Z opisu Egerii wyraźnie 
widać, że „niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi 
centrum życia Kościoła”490. 

Liturgia Słowa jerozolimskiej niedzielnej Mszy Świętej w IV wieku cha-
rakteryzuje się zwyczajem wygłaszania kazania przez każdego z obecnych 
kapłanów („jeśli zechce”); dopiero po nich wszystkich czynił to biskup. 
Egeria uzasadnia głoszenie kazań w dniu Pańskim potrzebą pouczania 
wiernych o miłości Bożej i pogłębiania znajomości Pisma Świętego. Dodaje 
także, że z powodu tych kazań, Msza Święta się przedłuża i nie kończyła się 
wcześniej niż przed godziną czwartą, a nawet piątą (dziesiątą, jedenastą rano)491.

Po zakończeniu Mszy, odprawionej „według ogólnego zwyczaju”, mnisi – 
przy śpiewie hymnów – prowadzili biskupa do bazyliki Anastasis, w której, 
na głos śpiewanych hymnów, otwierano wszystkie jej bramy, tak aby mógł 

486 Tamże, 24, 11 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., 191).
487 Tamże, 24, 12 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 191n).
488 Tamże, 25, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 192).
489 DD 31. 
490 DD 32.
491 Egeria, Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, 25, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., 

s. 192).
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wejść do niej cały lud – „ale tylko wierni, a nie katechumeni”, jak dodaje 
Egeria492. Po wejściu wiernych do bazyliki, wchodził tam i biskup, który 
zaraz udawał się do groty Martyrium; składał Bogu dziękczynienie oraz 
modlił się za wszystkich, po czym diakon zwracał się do wszystkich, aby 
stojąc na swych miejscach pochylili głowy. Wtedy biskup, „stojący wewnątrz 
przy kratach”, udziela wszystkim błogosławieństwa i odchodzi493, choć 
nie od razu, gdyż wierni, chcąc podziękować i pożegnać się „przystępują 
do ręki odchodzącego biskupa”, co przedłuża zakończenie całej liturgii 
do piątej lub szóstej godziny ( jedenastej, dwunastej)494.

Nieszpor y niedzielne (lucernare) były odprawiane według zwyczaju 
praktykowanego w dni powszednie, z wyjątkiem dni uroczystych. Nie-
stety w relacji Egerii nie zachował się ten opis, chociaż autorka obiecuje, 
że opisze „niżej” jak wtedy się to odbywało; niestety, „niżej” czytelnik 
znajduje krótką notatkę: „brak jednej strony”495.

Egeria, ukazując nam tak obszernie i szczegółowo liturgię jerozolimską, 
uznała między innymi jeszcze za „godne wspomnienia” to, że psalmy i an-
tyfony odmawiane podczas wigilii (w nocy), rano i podczas dnia („seksta” 
i „nona”) oraz w czasie nieszporów – zawsze były odpowiednie i rozumnie 
dobrane do tego, co się odbywało496.

Opis świętowania niedzieli w Jerozolimie w IV wieku, Egeria kończy 
stwierdzeniem, że „przez cały rok dzień Pański świętuje się w ‘większym 
kościele’” (Martyrium), to jest tym, który Konstantyn wzniósł na Golgocie, 
za Krzyżem”. Wyjątek stanowi jedynie uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
kiedy to wierni udawali się po wcześniej odprawionej Mszy w „większym 
kościele” o godzinie trzeciej (dziewiątej rano) na Syjon, do bazyliki zbudo-
wanej ok. 340 roku w południowo-zachodniej części tego wzgórza497.

7.2. Liturgia codzienna

Egeria, dla zaspokojenia ciekawości bliżej nam nieznanych kobiet, 
być może mniszek, lub jej znajomych (zwraca się do nich: „drogie moje”, 
„wasze Miłości”), zapowiada, że opisze, „jakie nabożeństwa odprawia się 
codziennie w miejscach świętych”, w Jerozolimie.

Codziennie, „zanim zapieją koguty, otwiera się wszystkie bramy Anastasis, 
kościoła Zmartwychwstania Pańskiego (zbudowanego w formie rotundy 

492 Tamże, 25, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 192).
493 Tamże, 25, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 192n).
494 Tamże, 25, 4 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 193).
495 Tamże.
496 Tamże, 25, 5 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., 193).
497 Tamże, 25, 6 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 193).



1157. Liturgia niedzielna i codzienna w Jerozolimie w IV wieku

nad grobem Chrystusa) i schodzą się mnisi (monazantes) i dziewice (parthene) 
poświęcone Bogu, oraz świeccy: mężczyźni i kobiety, którzy chcą wziąć 
udział w wigi l iach. W czasie tego bardzo wcześnie (jeszcze pośród nocy) 
odprawianego nabożeństwa aż do brzasku, wszyscy odmawiają na zmianę 
hymny, psalmy i antyfony, przy czym po każdym hymnie była modlitwa, 
wypowiadana przez zmieniających się codziennie kapłanów i diakonów498.

Gdy zaczynało się rozjaśniać, o ś w ic ie , zgromadzeni odmawiali hym-
ny poranne. W tym czasie przybywał biskup z duchownymi i udawał się 
do groty Grobu Pańskiego, gdzie spoza krat odmawiał najpierw modlitwę 
za wszystkich, a następnie błogosławił katechumenów. Po ponownej mo-
dlitwie biskup udzielał błogosławieństwa wiernym, którzy podchodzili 
do niego, by ucałować jego dłoń499. 

Do Anastasis ponownie przychodzili wszyscy wierni o godzinie szóstej 
(dwunasta w południe – seksta) i odmawiali psalmy oraz antyfony. Potem 
przybywał biskup, który, tak jak to uczynił rano, udawał się do Grobu 
Pańskiego, by tam odmówić modlitwę i błogosławić wiernych, którzy, gdy 
odchodził, żegnali go ucałowaniem dłoni. Modlitwy o godzinie dziewiątej 
– nona odbywały się w taki sam sposób jak o szóstej500.

Niesz por y zwane lucernare rozpoczynały się o godzinie dziesiątej 
(czwarta po południu), gdy rzesza wiernych zgromadziła się w bazylice 
Anastasis, rozświetlonej zapalonymi lampami i świecami. Egeria zazna-
cza: „Światło to zaś nie bierze się z zewnątrz, lecz z wnętrza groty Grobu 
Pańskiego, to jest spoza kraty, gdzie dniem i nocą świeci się lampa”. Li-
turgia nieszporów obejmowała odmawianie przez dłuższy czas psalmów 
i antyfon. Po ich ukończeniu, wszyscy z biskupem powstawali, a jeden 
z diakonów, jak to było w zwyczaju, wymieniał imiona poszczególnych 
osób. Za każdym razem, gdy diakon to czynił, licznie zgromadzone tam 
dzieci („a głosy ich są niezliczone”) odpowiadają: Kyrie eleison, czyli Miserere 
Domine (zmiłuj się, Panie)501. 

Nieszpory kończyły się w Anastasis modlitwą biskupa i jego uroczystym 
błogosławieństwem udzielanym najpierw katechumenom, a potem wiernym. 
Oba błogosławieństwa poprzedzało wezwanie diakona, by wszyscy kate-
chumeni i wierni, stojąc, pozostali na swoich miejscach i pochylili głowy502.

498 Tamże, 24, 1 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 187); por. E. Bermejo Cabrera, 
La proclamacion…, dz. cyt., s. 205–238.

499 Tamże, 24, 2 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 188).
500 Tamże, 24, 3 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 188).
501 Tamże, 24, 5 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 189).
502 Tamże, 24, 6 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 189).
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Po otrzymaniu błogosławieństwa, biskup i cały lud z hymnami uda-
wali się z Anastasis do Krzyża, gdzie biskup odmawiał modlitwę i znowu 
błogosławił katechumenów, a potem, po kolejnej modlitwie, błogosławił 
wiernych. Egeria relacjonuje dalej bardzo dokładnie, że to, co czynił biskup 
„przed Krzyżem”, odbywa się także „poza Krzyżem”. Zwraca ponadto uwagę 
na podobne zachowanie się wiernych, gdy idzie o okazanie czci biskupowi 
tak w Anastasis, jak i przed Krzyżem oraz za Krzyżem. Nic więc dziwnego, 
że „wszystko kończy się z nastaniem ciemności”503.

Opis liturgii codziennej w Jerozolimie IV wieku Egeria kończy stwier-
dzeniem: „Takie więc nabożeństwa odbywają się codziennie przez sześć 
dni (tygodnia) u Krzyża i w Anastasis”504. Z przedstawionych opisów liturgii 
roku kościelnego w IV wieku w Jerozolimie i okolicy, zawartych w Dzienniku 
podróży (Itinerarium) Egerii, pobożnej pątniczki do Ziemi Świętej, wynika, 
że świętowanie dnia Pańskiego, doroczne uroczystości i codzienna litur-
gia w najważniejszym dla chrześcijaństwa miejscu – Ziemi Świętej, były 
bardzo bogate i gromadziły rzesze ówczesnych wiernych i pielgrzymów. 
Relacja Egerii jest bardzo interesująca, barwna i niezwykle szczegółowa; 
skupiała swoją uwagę i wręcz fascynowały ją najbardziej miejsca święte, 
które zwiedzała, trzymając Pismo Święte w ręku. Autorka zajmowała się 
z wyjątkowym entuzjazmem życiem liturgicznym mieszkańców Jerozo-
limy i okolicy oraz licznych pielgrzymów, którzy przybywali do Ziemi 
Świętej. To tłumaczy, dlaczego Itinerarium Egerii stało się niezastąpionym 
źródłem dla badaczy i uczonych, zajmujących się zwłaszcza archeologią 
oraz historią Kościoła i jego liturgią. 

503 Tamże, 24, 7 (cyt. za: Do Ziemi Świętej, dz. cyt., s. 189n).
504 Tamże.
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Sakramentarz gelazjański (Reginensis 
latinus 316) – najstarszy mszał Kościoła
Papież Paweł VI w konstytucji apostolskiej Missale romanum, ogłaszającej 

Mszał rzymski odnowiony na podstawie uchwały powszechnego Soboru Wa-
tykańskiego II (z 3 kwietnia 1969), przypomina, że po Soborze Trydenckim 
do zreformowania rzymskiej księgi ołtarza (mszału) bardzo wiele pomogły 
„studia nad starymi kodeksami, które wydobyto z Biblioteki Watykańskiej 
i zebrano z różnych stron”505. Autorzy reformy liturgicznej Vaticanum 
II również byli zdania, że dla zachowania zdrowej tradycji (sana traditio) 
i jednoczesnego otworzenia drogi do uprawnionego postępu (via legitimae 
progressioni), „reformę poszczególnych części liturgii powinny zawsze 
poprzedzić dokładne studia teologiczne, histor yczne i duszpasterskie 
„(accurata investigatio theologica, histor ica , pastoralis), które pomogą łatwiej 
dostrzec „prawdziwe i niewątpliwe dobro Kościoła” i przyczynią się do tego, 
„aby formy nowe wyrastały niejako organicznie z form już istniejących” 
(KL 23). Paweł VI potwierdza, iż od czasu Soboru Trydenckiego „zostały 
odkryte i wydane najstarsze źródła liturgii oraz głębiej przestudiowano 
formuły liturgiczne Kościoła Wschodniego. Wielu pragnęło, aby te bogac-
twa doktryny i pobożności nie spoczywały dłużej w cieniu bibliotek, lecz 
wydobyte na światło, oświecały i karmiły dusze chrześcijan”506. W tym też 
celu, w ramach reformy liturgicznej, poza wieloma innymi dokonaniami, 
zostały przywrócone „pewne elementy zatracone w ciągu wieków” zgodnie 

505 Paweł VI, konst. apost. Missale Romanum (3 IV 1969); papież Pius V, publikując Mszał 
rzymski według zaleceń Soboru Trydenckiego (1570), podkreślił bardzo wyraźnie fakt, 
iż w pracach przygotowawczych opierano się na starożytnych manuskryptach dostar-
czonych w tamtym czasie przede wszystkim przez Bibliotekę Watykańską, które pomogły 
uczonym dokonać w reformie mszału powrotu do źródeł. Pius V stwierdził: „eruditi delecti 
viri… diligenter collatis omnibus cum vetustis Nostrae Vaticanae Bibliothecae, aliisque 
undique conquisitis emendatis atque incorruptis codicibus… ad  pr i s t i n a m M i ssa le 
ip s u m s a nc t or u m Pat r u m nor m a m a c   r i t u m re s t i t u er u nt ” (Pius V, konst. 
apost. Quo primum tempore (1570); tekst tej konstytucji znajduje się w każdym wydaniu 
Missale Romanum do roku 1970).

506 Tamże.
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„z pierwotną tradycją ojców Kościoła”507. Stało się to możliwe dzięki pracy 
wielu teologów w ostatnich dziesiątkach lat, którzy podjęli się krytycz-
nego wydania najważniejszych starożytnych manuskryptów, głównie 
sakramentarzy, zgodnie z wymogami współczesnej krytyki. Pośród wielu 
katolickich uczonych (a także i niekatolików) wymienia się: C. L. Feltoe, 
H. A.Wilson, F. Cabrol. P. Cagin, S. Baumer, E. Bishop, E. A. Lowe, A. Ebner, 
A. Wilmart, A. Baumstark, B. Capelle, A. Chavasse, M. Andrieu, K. Gamber, 
A. Blaise, E. Bourque, H. A. Schmidt, B. Botte, M. Ferotin, L. C. Mohlberg, 
H. Lietzmann, L. Eizenhoefer, P. Siffrin, J. Deshusses, A. Dumas.

Pośród cennych manuskryptów Biblioteki Watykańskiej zawsze w spo-
sób szczególny najwięcej uwagi i zainteresowania poświęcali teologowie 
(zwłaszcza liturgiści) i historycy Kościoła najważniejszemu z sakramentarzy 
łacińskich, tak zwanemu Gelazjańskiemu – Sacramentarium Gelasianum508.

1. Nazwa i pochodzenie sakramentarza
Manuskrypt Biblioteki Watykańskiej określany jako Codex Vaticanus 

Reginensis latinus 316 (czyli Sacramentarium Gelasianum) uważany jest 
za „praestantissimus inter omnes Romanae Liturgiae codices”509. W VIII 
wieku kodeks ten nie nosił imienia papieża Gelazego (492–496), lecz był 
zatytułowany następująco: In nomine Domini nostri Iesu Christi salvatoris incipit 
liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli. Redakcja tekstu i 
w konsekwencji nazwa manuskryptu w późniejszym czasie została przy-
pisana papieżowi Gelazemu i choć krytyka odrzucała (i nadal tak czyni) 
tę atrybucję, pozostaje faktem, iż całość tekstu jest powszechnie nazywana 
imieniem papieża Gelazego (Gelasianum) bądź określana jako Gelasianum Vetus, 
dla odróżnienia go od podobnych (i jednakowo brzmiących) kompozycji 
tekstów datowanych również na VIII wiek. Pod koniec tego wieku bowiem 
ma miejsce formowanie się nowego typu sakramentarza Gelazjańskiego 

507 Tamże; por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 50.
508 Zob. A. Chavasse, Le sacramentaire Gelasien (Vaticanus Reginensis 316), Tournai 1948, 

V; L. C. Mohlberg, Zum Geleit, [w:] Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni 
circuli. Cod. Vat. Reg. lat. 316, Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56 (Sacramentarium Gelasianum), hrsg. von 
L. C. Mohlberg, Roma 1968, s. XIX; M. Taricani, Introduzione al Sacramentario Gelasiano (Cod. 
Vat. Reg. lat. 316) di Mohlberg, Roma 1971, s. 5; B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” 
(Reg. lat. 316) e la sua importanza per la storia della liturgia, [w:] Sacramentarium Gelasianum e 
codice Vaticano Reginensi latino 316 vertente anno sacro MCMLXXV iussu Pauli Pp. VI phototypicae 
editum, In civitate Vaticana 1975, s. 27–46.

509 L. C. Mohlberg, Zum Geleit, art. cyt., s. XXVII; M. M. Taricani, Introduzione al Sacra-
mentario Gelasiano…, dz. cyt., s. 16; B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 
316)…, dz. cyt., s. 28.
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z włączonymi doń elementami z sakramentarza Gregoriańskiego; tak 
utworzone sakramentarze, których zachowały się liczne manuskrypty, 
nazywane są „Sakramentarzem Gelazjańskim VIII wieku”. Jednymi z naj-
ważniejszych spośród nich są: Sakramentarz z Gellone510, Sakramentarz 
z Angouleme511, Sakramentarz z Saint Gall512, tzw. Sakramentarz Triplex513, 
Sakramentarz z Rheinau514, Sakramentarz z Monza515.

Pierwsze wydanie Sakramentarza Gelazjańskiego, dokonane przez G. M.
Tommasiego, ukazało się w 1680 roku516, a w końcu XIX wieku H. A.Wilson 
opracował wydanie poprawione i uwspółcześnione517. W latach sześćdzie-
siątych ubiegłego stulecia L. C. Mohlberg przy współpracy L. Eizenhoefera 
i P. Siffrina opracowali najbardziej autorytatywne, jak dotychczas, wydanie 
tego Sakramentarza518, który przedstawia się nam sam jako Liber sacramen-
torum Romanae Ecclesiae, ordinis anni circuli, czyli podręczna księga służąca 
celebransowi (biskupowi lub prezbiterowi) do sprawowania „sacramenta” 
w ciągu roku kalendarzowego. Liber sacramentorum czy „sacramentarium” 
(sakramentarz) nie oznaczają „mszału” w rozumieniu księgi potrydenckiej, 
zawierającej wszystkie konieczne teksty do sprawowania Mszy Świętej, 
używanej w Kościele aż do 1970 roku, czyli do chwili wydania nowego 
Mszału, zawierającego, tak jak starożytne sakramentarze, tylko teksty 
dla celebransa – przewodniczącego zgromadzenia eucharystycznego519. 
Sakramentarz był w swoim rodzaju „urzędową” księgą przeznaczoną 
do spełniania przez celebransa roli przewodniczącego zgromadzenia eu-
charystycznego; była to księga przeznaczona do celebrowania „sacramenta” 

510 Zob. P. de Puniet, Le sacramentaire romain de Gellone, Roma 1938, s. 1–333; Liber 
Sacramentorum Gellonensis, cura A. Dumas, Turnholti 1981.

511 Zob. P. Cagin, Le sacramentaire gelasien d’Angoulême, Angoulême 1818.
512 Zob. L. C. Mohlberg, Das fränkische Sacramentarium Gelasianum in alamanischer 

Überlieferung, Münster 1918 (1930).
513 Zob. O. Heiming, Das sacramentarium Triplex, t. 1, Münster 1968.
514 Zob. Sacramentarium Rhenaugiense. Handschrift Rh 30 der Zentralbibliothek Zürich, hrsg. 

von A. Hänggi, A. Schonherr, Freiburg 1970.
515 Zob. Das Sakramentar von Monza, im Cod. F1/101 der dortigen Kapitelsbibliothek. Ein aus 

Einzel-Libelli redigiertes Jahresmessbuch, untersucht und hrsg. von A. Dold und K. Gamber, 
Beuron 1957.

516 Codices sacramentariorum nongentis annis vetustiores, Roma 1680, s. 1–262 (cyt. za: 
B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 316)…, dz. cyt., s. 42, przypis 12).

517 The Gelasian Sacramentary, Liber sacramentorum Romanae Ecclesiae, Oxford 1894 (cyt. 
za: B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 316)…, dz. cyt., s. 42, przypis 13).

518 Zob. Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli…, dz. cyt.
519 A. Nocent pisze: „Il recente messale del 1970 rappresenta un ritorno al messale 

– sacramentario dove troviamo (anche) i canti dell’introito e della comunione ma non 
le letture e il canto interlezionale” (A. Nocent, Aspetti storici dei libri antichi della liturgia 
romana, Roma 1972, s. 116n).
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tzn. aktów kultu Bożego, pośród których Msza Święta i sakramenty stano-
wią centrum całego życia liturgicznego Kościoła, jak to dzisiaj formuuje 
Sobór Watykański II (por. KL 6).

Jak świadczą dokumenty Kościoła, inni uczestnicy liturgii, dla spełnia-
nych przez siebie funkcji, posiadali także „swoje” księgi. I tak np. czytania 
Pisma Świętego odczytywane przez lektora zostały zebrane w Lekcjonarzu520; 
teksty Ewangelii czytane przez diakona zawarto w Ewangeliarzu521; śpiewy 
wykonywane w czasie liturgii były umieszczone w Antyfonarzu522. Zasadniczo 
nie podawane przez sakramentarze wskazania odnośnie przebiegu celebracji 
(bądź z racji dobrej ich znajomości czy też pozostawieniu tu inicjatywy 
samemu celebransowi), kiedy jednak „zawędrowały” z Rzymu do innych 
części Europy, stało się koniecznością przekazanie, w miarę dokładne, po-
rządku, w jakim sprawuje się liturgię w stolicy chrześcijaństwa. Powstaje 
zatem księga, która podaje konieczne przepisy do właściwego sprawowania 
kultu Bożego zwana Ordo lub Ordinarium, zawierająca porządek odprawiania 
Mszy Świętej oraz sprawowania innych sakramentów i sakramentaliów523.

Sakramentarz Gelazjański, w odróżnieniu od innych ksiąg używanych 
podczas liturgii, zawiera przede wszystkim modlitwy wypowiadane przez 
biskupa lub prezbitera podczas sprawowania Mszy Świętej „missarum sol-
lemnia” bądź „sacramenta” w dosłownym tego słowa znaczeniu oraz inne 
modlitwy stosowane w różnych okolicznościach, np. w czasie pogrzebu, 
przy poświęceniach itp. Liczne modlitwy Sakramentarza, głównie prze-
znaczone do sprawowania Mszy Świętej, obejmują: dwie lub trzy kolekty, 
modlitwę nad darami zwaną tu już secreta, prefację, modlitwę po Komunii (post 
communionem), a w Wielkim Poście końcową modlitwę zwaną ad populum. 
Wszystkie te modlitwy są uporządkowane według cyklu rocznego (ordi-
nis anni circuli), różniącego się od obecnego kalendarza liturgicznego, ale 
odzwierciedlającego starożytne zwyczaje Rzymu z wieków od V do VII, 
bo utrzymuje się wśród historyków Kościoła opinia, że manuskrypt wa-

520 Lekcjonarz nosił różne łacińskie nazwy: Apostolus, Comes, Liber comitis, Epistolare, 
Epistolarium, Epistolium, Collectarium, Liber epistolarum, Lectionarius (zob. A. Nocent, Storia 
dei libri liturgici romani, [w:] La Liturgia, panorama storico generale, Torino 1978, s. 157).

521 Ewangeliarz był określany: Evangelium excerptum, Evangeliare, Evangelistale, Evangeli-
starium, Liber (Libellus) Ordo evangelii, Evangeliarium plenarium (zob. A. Nocent, Storia dei libri 
liturgici romani, art. cyt., s. 157).

522 Starożytne nazwy antyfonarza to: Antiphonarius, Antiphonale, Liber antiphonarius 
(zob. A. Nocent, Storia dei libri liturgici romani, art. cyt., s. 161).

523 Zob. M. Andrieu, Les Ordines romani du moyen âge, t. 1–4, Louvain 1931–1961, a ponadto: 
C. Vogel, Introduction aux sources de l’histoire du culte chretien au moyen âge, Spoleto 1966, 
s. 101–181; M. Righetti, Storia liturgica, t. 1: Introduzione generale, Milano 1964, s. 332–337; 
A. Nocent, Storia dei libri liturgici romani, art. cyt., s. 163–165.
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tykański Sakramentarza Gelazjańskiego (Reg. lat. 316) z VIII wieku jest kopią 
tekstu właśnie z tego okresu czasu524. I choć do dzisiaj nie rozstrzygnięto 
do końca kwestii czasu (epoki) powstania manuskryptu525, badacze zgodnie 
twierdzą, iż mamy do czynienia z najstarszą księgą celebracji liturgicznej 
zachowaną do naszych czasów. Bogaty zbiór tekstów modlitw celebransa, 
zawarty w tym Sakramentarzu, stanowi bardzo ważny dokument dla historii 
liturgii (zwłaszcza Mszy Świętej) i życia Kościoła; jest przede wszystkim, 
patrząc w aspekcie starożytnej zasady legem credendi lex statuat supplicandi, 
wymownym świadectwem wiary modlącego się Kościoła pierwszych wie-
ków526. Dla poznania zatem historii i rozwoju liturgii rzymskiej, a w kon-
sekwencji życia i wiary Kościoła, staje się sprawą niezbędną i konieczną 
powrót do źródeł starożytnej liturgii, które dają nam pełniejszy obraz życia 
Kościoła; odwołanie się do ksiąg liturgicznych tamtych czasów, z których 
Sakramentarz Gelazjański stanowi bezcenne świadectwo.

Istnienie takiej księgi jak Sacramentarium Gelasianum potwierdza długi 
etap jej powstawania: najpierw spontaniczne wypowiadanie modlitw przez 
celebransa w czasie liturgii, następnie ich utrwalanie poprzez zapisywa-
nie i redagowanie tychże modlitw w jednej księdze. Proces powstawania 
starożytnych ksiąg liturgicznych przebiega od improwizacji – recytacji 
(mniej lub więcej spontanicznej) modlitw do ich określenia, sformułowa-
nia i utrwalenia. Nie należy zapominać, że na początku księgą liturgiczną 
była Biblia; Kościół odziedziczył bowiem po tradycji żydowskiej lekturę 
ksiąg Starego Testamentu dołączając teksty Nowego Testamentu. Psalmy 
i kantyki formowały księgę śpiewów zgromadzenia liturgicznego. Doku-
ment z końca i wieku Didache, dając nam kontakt ze wspólnotą pierwszych 
chrześcijan, ukazuje praktykę modlitwy spontanicznej, która jest odpo-
wiedzią na usłyszane Słowo Boże. Jest to modlitwa, którą uważa się za pe-
wien rodzaj działania Ducha Świętego, przy czym o bliżej nieokreślonych 

524 Zob. B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 316)…, dz. cyt., s. 29; 
L. C. Mohlberg, Zum Geleit, dz. cyt., s. XXXV; A. Nocent, Aspetti storici dei libri antichi della 
liturgia romana, dz. cyt., s. 37–49; A. Nocent, Storia dei libri liturgici romani, art. cyt., s. 150–152.

525 Por. A. Nocent, Aspetti storici dei libri antichi della liturgia romana, dz. cyt., s. 37; 
A. Nocent, Storia dei libri liturgici romani, art. cyt., s. 151n.

526 Zaznaczmy dla ścisłości, że tzw. Sakramentarz z Werony (zwany Leoniańskim), 
choć wcześniejszy czasowo, nie jest jednak sakramentarzem we właściwym tego słowa 
znaczeniu lecz tylko prywatnym zbiorem tzw. libelli missarum – modlitw mszalnych skom-
ponowanym przez bliżej nieznanego autora (autorów) i ułożony według miesięcy roku 
świeckiego. Zachowany manuskrypt tego sakramentarza uległ uszkodzeniu i dlatego zbiór 
modlitw rozpoczyna się od miesiąca kwietnia (por. A. Nocent, Storia dei libri liturgici romani, 
art. cyt., s. 148–150; J. Miazek, Odnowiony Mszał Rzymski – Mszał Pawła VI, „Warszawskie 
Studia Teologiczne” 1 (1983), 300 lat Seminarium duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie 
1682–1982, s. 329; B. Nadolski, Liturgika, dz. cyt., t. 1, s. 68–70).
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„prorokach” mówi się: „Prorokom jednak pozwólcie odmawiać modlitwy 
dziękczynne tak, jak sami zechcą”527. Św. Justyn wyjaśniając w swej Apologii 
(I, 67) cesarzowi Antoninowi Piusowi (Pobożnemu) oraz Senatowi i Ludowi 
Rzymskiemu m.in. to, co ma miejsce w czasie zgromadzeń liturgicznych 
chrześcijan odbywających się „w dniu Słońca” – niedzielę, podkreśla, 
że przewodniczący „odprawia modły i dziękczynienia, ile tylko może, 
lud zaś odpowiada mu radosnym ‘amen’”528. Kolejne lata, jak pozwalają 
to zauważyć dokumenty, niezależnie prawdopodobnie od praktykowanej 
improwizacji, przynoszą pewną „stabilizację” niektórych formuł modli-
tewnych, jak tego przykładem jest, zaproponowana przez św. Hipolita 
Rzymskiego w Tradycji apostolskiej (215), modlitwa eucharystyczna zwana 
„anaforą” dla nowo konsekrowanego biskupa, który po raz pierwszy 
sprawuje Eucharystię jako głowa swojego Kościoła. Proponując ten tekst, 
Hipolit informuje, że nie został on przygotowany tak, aby mówić go na 
pamięć i jego zamiarem jest tylko dostarczenie przykładu, z którego można 
skorzystać mając pozostawioną wolność w skracaniu bądź wydłużaniu 
tego tekstu w zależności od własnego uznania i możliwości. Św. Hipolit 
stwierdza wyraźnie: „Biskup odmówi przy tym modlitwę dziękczynną […]. 
Nie jest wszakże konieczne, by wymawiał dokładnie te same słowa, jakie 
przytoczyliśmy, lecz może modlitwę improwizować według osobistych 
zdolności; jeśli potrafi w odpowiedni sposób modlić się długo i z polotem, 
to dobrze; jeśli nie potrafi, wystarczy modlitwa skromniejsza, byle tylko 
poprawnie wyrażała, o co chodzi i pozostawała w zgodzie z ortodoksją”529. 
Tak rozumianą wolność w wypowiadaniu modlitw odnajdujemy także 
w późniejszym okresie czasu, np. na Wschodzie Kościoła w Euchologionie 
Serapiona (IV w.)530 i w ósmej księdze Konstytucji Apostolskich (380)531, a na 
Zachodzie pierwsze tego ślady w dziele św. Ambrożego De sacramentis, które 
będą stanowiły później podstawę tzw. Kanonu rzymskiego Mszy Świętej532. 
Wolność, o której tu mowa dotyczyła nie tylko formuł modlitewnych, ale 

527 Didache, 10, [cyt. za:] M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 19. 
Ten sam tekst jest tłumaczony przez A. Świderkównę następująco: „Prorokom zaś pozwólcie 
odprawiać dziękczynienie, jak długo zechcą” (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, 
dz. cyt., s. 38). J. Wierusz-Kowalski tłumaczy: „A prorokom pozwólcie dziękczynne wznosić 
modły, ile tylko zechcą” (J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, s. 444).

528 Św. Justyn, Apologia I, 67 (cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, dz. 
cyt., t. 1, s. 97).

529 Hipolit Rzymski, Tradycja Apostolska, 9 (cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury 
patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 308). 

530 Zob. A. Hänggi, I. Pahl, Prex eucharistica…, dz. cyt., s. 128–132.
531 Tamże, s. 82–94.
532 Tamże, s. 421n.
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miała zastosowanie także i dla rytów, obrzędów, o czym przekonywuje, 
bardzo zresztą sugestywnie, św. Ambroży we wspomnianym wyżej dziele. 
Stwierdza on, iż wie dobrze o tym, że nie ma zwyczaju w Rzymie „mycia 
nóg” nowo ochrzczonym, kiedy wychodzą ze „źródła chrzcielnego”, ale 
dorzuca, deklarując swoje przywiązanie do Stolicy Piotrowej, że to, co ze 
słusznych racji nie czyni się w Rzymie, może być czynione dla równie 
ważnych racji w Mediolanie533. Na przestrzeni IV i V wieku, jak świadczą 
o tym liczne dokumenty, na Zachodzie ma miejsce „obfita produkcja” 
modlitw nieograniczona tylko do modlitwy eucharystycznej, jak to ma 
miejsce w Kościołach Wschodu. W Kościele łacińskim, szczególnie w jego 
„rzymskiej części”, powstają liczne modlitwy i prefacje, a ich liczba będzie 
tak wielka, że synody będą polecały roztropność i zasięganie rady u tzw. 
fratres instructiores przed stosowaniem nowych modlitw: „Quicumque sibi 
praeces aliunde describit, non eis utatur nisi prius eas cum instructioribus 
fratribus contulerit”534.

Historycy zajmujący się dziejami powstawania ksiąg liturgicznych 
twierdzą, że wyglądało to prawdopodobnie w ten sposób, iż modlitwy 
szczególnie „udane” tzn. poprawne teologicznie i językowo, były najczę-
ściej spisywane, kopiowane i naturalnie stosowane w liturgii. Pojawiają się 
w ten sposób, około V wieku, nie tylko libelli – wybrane zbiory modlitw, ale 
pełne, kompletne kolekcje tzw. libelli sacramentorum, w których to zbiorach 
zainteresowani duchowni mogli znależć wszystko to, co służyło do spra-
wowania liturgii, a zwłaszcza Mszy Świętej. Tworzenie owych libelli było 
odpowiedzią na konkretne potrzeby małych wspólnot parafialnych (np. 
jakiegoś rzymskiego kościoła titulus) bądź dla kościołów przy grobach 
męczenników; zawierały one wtedy dodatkowe formularze modlitw dla 
szczególnych celebracji danego kościoła. Następnie libelli były prawdopo-
dobnie zbierane w archiwum biskupim (jak np. na Lateranie), aby mogły 
być do dyspozycji tych wszystkich, którzy chcieli się nimi posługiwać535. 
I nawet jeśli nie chodziło jeszcze o jakieś rozporządzenia prawne w tym 

533 Św. Ambroży, De Sacramentis 3, 5, [w:] Ambroise de Milan, Des Sacrements [De 
Sacramentis]. Des Mystères [Texte imprimé] [De Mysteriis]. Nouvelle édition revue et augmentée 
de l’Explication du symbole [Explanatio symboli], texte établi, traduit et annoté par B. Botte, 
Paris 1961, s. 94, gdzie znajdujemy jeszcze dodatkowe wyjaśnienie św. Ambrożego: „In 
omnibus cupio sequi ecclesiam romanam, sed tamen et nos hominis sensum habemus. 
Ideo quo alibi rectius servatur et nos rectius custodimus”.

534 Cyt. za: B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 316)…, dz. cyt., s. 43, 
przypis 32.

535 Zob. A. Nocent, Aspetti storici dei libri antichi della liturgia romana, dz. cyt., s. 17–29; 
B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 316)…, dz. cyt., s. 30; A. Nocent, Storia 
dei libri liturgici romani, art. cyt., s. 147–152.
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względzie, to  jest zrozumiałym, że  liczni duchowni wykorzystywali 
ofiarowane im możliwości i posługiwali się tymi zbiorami, bądź to ze 
względu zwykłego posłuszeństwa w stosunku do znanego autorytetu 
na polu liturgicznym, czy też z racji braku czasu, inspiracji lub zdolności 
ich samych w formułowaniu nowych modlitw. Istnieją interesujące przy-
kłady używania jednocześnie różnych libelli, których autorstwo, nawet jeśli 
w późniejszym czasie, było przypisywane biskupom Rzymu: Damazemu 
(366–384), Leonowi Wielkiemu (440–461), Gelazemu (492–496), Wigiliuszowi 
(537–555) i Grzegorzowi Wielkiemu (590–604)536. Takie libelli dotarły do na-
szych czasów (wszyscy uczeni są co do tego zgodni) w postaci prywatnego 
zbioru nazwanego Sakramentarzem z Werony lub Leoniańskim. Ostatecznie 
w szybkim czasie doszło do rozszerzania się zwyczaju sprawowania litur-
gii z użyciem ustalonych już tekstów modlitw oraz praktyka zbierania 
formularzy mszalnych, owych libelli w jedną księgę, którą nazwano Liber 
sacramentorum bądź prościej: Sacramentarium537. Dla Kościołów lokalnych 
sakramentarze stanowiły bardzo cenne księgi, które pozostawały na długo 
w użyciu, nawet gdy powstawały nowe sakramentarze, ponieważ żaden 
z nich nie rościł sobie prawa do ujednolicenia form modlitwy. Jest nato-
miast zrozumiałym, że jako księgi wzorcowe służyły libelli czy też całe ich 
zbiory używane w kościołach Rzymu, mieście księcia Apostołów św. Piotra 
i Męczenników, mieście papieża i w centrum religijnym o ciągle już wtedy 
wzrastającym wpływie na inne Kościoły. Nie można też zapominać, że jest 
to epoka, w której do Rzymu przybywają pielgrzymi z młodych Kościołów 
obszaru franko-germańskiego. Pełni podziwu dla sprawowanego kultu 
Bożego w bazylikach Wiecznego Miasta wracali zabierając ze sobą kopie 
wybranych libelli, ich zbiory czy już sakramentarze. Po powrocie do swych 
miejsc zamieszkania posługują się tymi manuskryptami, adaptując je , 
w pełnej wolności, do swych własnych potrzeb i miejscowych zwyczajów. 
Stąd też, historycy są zdania, iż manuskrypty tego okresu czasu, które 
zachowały się do naszych czasów, nie zawierają w rzeczywistości orygi-
nalnych (czystych) rzymskich tekstów modlitw. Jest raczej tak, że pod 
tytułem określającym je jako sakramentarze Kościoła Rzymu, kryją się 
księgi będące kopiami franko-germańskimi, pokazujące, zaczerpnięty 
z Rzymu tekst wzorcowy, z różnymi dokonanymi u siebie zmianami538. 
Wielkim wysiłkiem historyków i liturgistów w ostatnich dziesiątkach lat 
udało się „wydobyć” z wielkiej liczby kopii autentyczną formę oryginału 
rzymskiego sakramentarza i zgrupować te zbiory w dwóch zasadniczych 

536 Tamże.
537 Zob. B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 316)…, dz. cyt., s. 31.
538 Tamże.
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grupach: gelazjańskiej i gregoriańskiej, w zależności od zawartych w nich 
wpływach franko-germańskich na liturgię rzymską. Po reformie karoliń-
skiej i przyjęciu ze strony Kościoła Rzymu tej „mieszanej” liturgii w czasie 
panowania Ottonów, manuskrypty te zaczynają kształtować fundament 
średniowiecznej liturgii rzymskiej, a potem liturgii zreformowanej przez 
Piusa V po Soborze Trydenckim, a w konsekwencji i liturgii do czasu wy-
dania Mszału rzymskiego Pawła VI539.

Najbardziej reprezentatywnymi manuskryptami dwóch zasadniczych 
grup rzymskich sakramentarzy są:

I grupa – typ gelazjański sakramentarza:
Gelasianum Vetus (Codex Vaticanus Reginensis latinus 316);
Sakramentarz Gelazjański VIII wieku.
II grupa – typ gregoriański sakramentarza:
Sakramentarz Gregoriański „Hadrianum”540;
Sakramentarz Gregoriański „Paduense”541;
Sakramentarz Gregoriański „Hadrianum-Anianense”542.
W tym kontekście wymienia się także tzw. Sacramentaria mixta – sakra-

mentarze „mieszane” zawierające elementy Sakramentarza Gregoriańskiego 
z dodatkami Sakramentarza Gelazjańskiego. Są to sakramentarze X i XI wieku, 
bezpośredni „prekursorzy” tzw. missalia plenaria, wśród których wyróżnia 
się (na początku wieku XIII) tzw. Missale secundum usum romanae Curiae, 
stanowiący z kolei podstawę współczesnego Missale Romanum543.

Historycy starają się dać odpowiedź na pytanie: jakie miejsce zajmuje 
omawiany Sakramentarz Gelazjański w świetle przedstawionej tu w syn-
tetycznym skrócie ewolucji ksiąg liturgicznych. Podkreślają w związku 
z tym bardzo wyraźnie, że sakramentarz ten Codex Vaticanus Reginensis 
Latinus 316 jest kopią księgi rzymskiej, wykonaną około 750 roku na północy 

539 Tamże, s. 32.
540 Zob. Hadrianum ex authentico ad fidem Codicis Cameracensis 164 compluribus collatis 

codicibus saeculo IX exaratis, [w:] Le sacramentaire grégorien. Ses principales formes d’après les 
plus anciens manuscrits, édition comparative J. Deshusses, t. 1: Le Sacramentaire. Le Supplement 
d’Aniane, Fribourg 1971, s. 83–348 (Spicilegium Friburgense, 16).

541 Zob. Gregorianum Paduense ad fidem Codicis Paduensis D 47, [w:] Le Sacramentaire…, dz. 
cyt., s. 607–684.

542 Zob. Gregorianum Hadrianum revisum Anianense cum supplemento ad fidem Codicis 
Augustodunensis 19 compluribus collatis codicibus saeculo IX exaratis, [w:] Le Sacramentaire…, 
dz. cyt., s. 349–605.

543 Zob. B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 316)…, dz. cyt., s. 32. Autor 
cytuje C. Vogela, który omawiany tu okres dziejów liturgii ocenia: „Pour l’histoire du culte 
chrétien notre periode est capitale: la liturgie latine qui s’est fixee a cette epoque, et qui 
continue d’être celle de l’Eglise latine d’Occident, n’est pas purement romaine; elle est 
mixte, hybride ou, si l’on préfére, romano-franque, voire romano-germanique”.
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Francji, w klasztorze Chelles544 i stanowi drogocenny zabytek: „un des plus 
precieux documents liturgiques que la Providance nous ait conserve”545. 

2. Podział i zawartość sakramentarza
Sakramentarz Gelazjański (Reg. lat. 316) rozpoczyna się od niekompletnego 

spisu treści zakończonego słowami: „Deo gratias semper.Amen” oraz tek-
stu łacińsko-greckiego Modlitwy Pańskiej546. Właściwy tekst sakramentarza 
zaczyna uroczysta formuła: „A + Ω. IN NOMINE DOMINI IESU CHRISTI 
SALVATORIS. INCIPIT LIBER SACRAMENTORUM ROMANAE AECLESIAE 
ORDINIS ANNI CIRCULI”. Po tym wstępie następują trz y księgi, które 
wyraźnie różnią się jedna od drugiej; każda stanowi pewną określoną całość.

KSIĘGA PIERWSZA (Liber I), bez własnego tytułu, zawiera teksty modlitw 
formularzy mszalnych na poszczególne okresy roku liturgicznego; Mszał 
rzymski (1970) nazywa tę część Proprium de tempore547. Księgę rozpoczyna 
Msza Wigilii Narodzenia Pańskiego (nic nie wspominając o Adwencie) 
i „In Natale Domini in die”, po czym następują tradycyjne święta oktawy: 
św.Szczepana, św. Jana i Świętych Młodzianków548. Potem przychodzi The-
ophania, niedziele Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima oraz niedziele 
i dni zwykłe Wielkiego Postu (Quadragesima)549, pośród których znajdujemy 
obrzęd pokuty publicznej i pojednania penitentów550, teksty obrzędów 
święceń kapłanów, diakonów i subdiakonów551, tzw. skrutinia i pozostałe 
obrzędy katechumenatu552, teksty liturgiczne na Triduum Sacrum i obrzędy 

544 Zob. L. C. Mohlberg, Zum Geleit, dz. cyt., s. XXXV, który podaje to miejsce określając: 
„Chelles – Nordfrankreich”. B. Neunheuser podaje tę samą nazwę klasztoru, określając 
położenie: „nelle vicinanze di Parigi” (B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. 
lat. 316)…, dz. cyt., s. 32).

545 Cyt. za: B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 316)…, dz. cyt., s. 32n.
546 Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli…, dz. cyt., s. 3–5.
547 Zob. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum 

auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1975, 
s. 993. Polskie tłumaczenie nazywa tę część: „Msze roku liturgicznego” – Mszał rzymski 
dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. (38).

548 Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli…, dz. cyt., nr 1–56.
549 Tamże, nr 57–282.
550 Tamże, nr 78–83: „Orationes et praeces super paenitentes. Ordo agentibus pubbli-

cam paenitentiam”; nr 349–374: „Reconciliatio paenitentis. Ordo agentibus pubblicam 
paenitentiam”.

551 Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli…, dz. cyt., nr 140–162: „Ordo 
qualiter in Romana Sedis Apostolicae Ecclesia praesbiteri diaconi vel subdiaconi eligendi sunt”.

552 Tamże, nr 193–199: „Quae pro scrutinis electorum celebratur”; nr 225–228: „Pro 
scrutinio II”; nr 254–257: „Quae pro scrutinio celebratur”; nr 283–318: „Orationes super elec-
tos ad caticumenum faciendum” i pozostałe obrzędy katechumenatu, a także nr 592–617: 
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chrztu w Wigilię Paschalną553, Pascha (Wielkanoc) i okres wielkanocny554, 
wraz z Wniebowstąpieniem i Zesłaniem Ducha Świętego. W dalszej części 
pierwszej księgi Sakramentarza Gelazjańskiego znajdują się teksty na tzw. 
Suche Dni Kwartalne: wiosenne, jesienne i zimowe555, teksty obrzędu błogo-
sławienia heretyków powracających do jedności Kościoła556, teksty obrzędu 
poświęcenia (dedykacji) kościoła557, obrzędy święceń ostiariusza, lektora, 
egzorcysty, subdiakona, diakona, prezbitera558, modlitwy konsekracji bi-
skupa559 i teksty do „consecratio sacrae virginis”560, które kończą pierwszą 
księgę Sakramentarza z dodatkowymi słowami: „Explicit liber primus”.

DRUGA KSIĘGA Sakramentarza Gelazjańskiego zawiera teksty modlitw na li-
turgiczne obchody Świetych i nosi tytuł: „A + Ω . INCIPIT LIBER SECUNDUS. 
ORATIONES ET PRECES DE NATALITIIS SANCTORUM”561. Nowy Mszał rzymski 
nazywa tę część „Proprium de sanctis”, a polska wersja Mszału rzymskiego: 
„Msze własne o Świętych”562. Sakramentarz podaje w tej księdze formu-
larze głównie o męczennikach, co zostało bardzo wyraźnie stwierdzone 
na końcu księgi (nr 1177); seria modlitw mszalnych rozpoczyna się od św. 
Feliksa, a zatem po zakończeniu oktawy święta Epifanii aż do grudnia. Obok 
stosunkowo niewielkiej liczby świętych męczenników znajduja się pierwsze 
próby tworzenia tekstów tzw. „Communia” – „Mszy wspólnych”: o jednym 
męczenniku (nr 804), o wszystkich Apostołach (nn. 939–949: In natale omnium 
Apostolorum) i o wszystkich Świętych (nn. 1091–1119: In natale plurimorum 
Sanctorum). Interesującym faktem jest następnie umieszczenie formularzy 
modlitw na okres Adwentu (nn. 1120–1156: Orationes de Adventum Domini), 
których brak w pierwszej księdze Sakramentarza. Tekstami kończącymi 
drugą księgę są modlitwy „Dni kwartalnych” zimowych: Orationes et praeces 
mensis decimi (nn. 1157–1177) wraz z końcowym stwierdzeniem: „Explicit 
liber secundus de natalitiis sanctorum martyrum”.

obrzędy chrztu katechumenów w wigilię Zesłania Ducha Świętego, tak jak w Wigilię 
Paschalną: „Sabbato Pentecosten celebrabis baptismum sicut in nocte Sanctae Paschae”.

553 Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli…, dz. cyt., nr 375–462.
554 Tamże, nr 463–591. 624–651.
555 Tamże, nr 652–682: „Denuntiatio ieiuniorum quarti septimi et decimi mensis”.
556 Tamże, nr 683–688: „Benedictio super eos qui de ariana ad catholicam redeunt 

unitatem”; „Item pro eos qui de diversis heresibus veniunt”; „Reconciliatio rebaptizati 
ab heredicis”.

557 Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli…, dz. cyt., nr 689–736: 
„Orationes in dedicatione basilicae novae”.

558 Tamże, nr 737–765: „ Incipit ordo de sacris ordinibus benedicendis”.
559 Tamże, nr 766–786: „Orationes de episcopis ordinandis”.
560 Tamże, nr 787–803.
561 Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli…, dz. cyt., nr 804–1177.
562 Zob. Missale Romanum, dz. cyt., s. 994; Mszał Rzymski dla diecezji polskich, dz. cyt., s. (39).
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KSIEGA TRZECIA nosi tytuł: „A + Ω. INCIPIT LIBER TERTIUS. ORATIO-
NES ET PRAECES CUM CANONE PER DOMINICIS DIEBUS’ i  jest zbiorem 
zawierającym głównie teksty modlitw na Msze niedzielne, ale bez konkret-
nego określenie owych niedziel563. Następuje Kanon Mszy „Incipit Canon 
Accionis” z prefacją, która nie ma embolizmu (tego elementu, w którym 
jest podany motyw dziękczynienia), z „Sanctus” i właściwym tekstem 
„Kanonu”, który jest nam znany do dzisiaj, stanowiąc w nowym Missale 
romanum Pawła VI (1970), Modlitwę eucharystyczną pierwszą564. Sakramen-
tarz zamieszcza dalej duży wybór modlitw „post Communionem” (nn. 
1261–1272), „benedictiones super populum” (nn. 1273–1287), „orationes 
cotidianis diebus ad Missas” (nn. 1288–1312) oraz liczne msze wotywne 
(nr 1313n), pośród których można znaleźć bardzo ważne i cenne dla nas 
dzisiaj: „Missa in monasterio” (nn. 1429–1442), „Accio nupcialis” (nr 1443n), 
„benedictio viduae” (nr 1471), „Oratio super infirmum in domo” (nn. 
1535–1543), „benedictio aquae spargendae in domo” (nn. 1556–1565), inne 
modlitwy mszy wotywnych (nn. 1566–1575), modlitwy liturgii uświęcenia 
czasu: „orationes ad matutinas” i „orationes ad vesperum” (nn. 1576–1594), 
a nawet modlitwy przed i po jedzeniu: „orationes ante cibum”, „orationes 
post cibus” (nn. 1595–1602). Sakramentarz kończy trzecią księgę modli-
twami za zmarłych i w czasie pogrzebu (nn. 1607–1695: m.in. Orationes post 
obitum hominis; commendacio animae; Missa in cymiteriis; Missa in deposicione 
defuncti tercii septimi XXX dierum vel annualem); mszą wotywną o zdrowie: 
„orationes ad missam pro salute vivorum” (nn. 1696–1700) i modlitwami 
rozgrzeszenia: „Incipit ad paenitenciam dandam” (nn. 1701–1704). 

Księga trzecia i cały Sakramentarz Gelazjański kończy się słowami: „Explicit 
liber sacramentorum. Deo gratias. Sicut navigantibus dulcis est portus sic 
scriptori novissimus versus.”

Sakramentarz Gelazjański (Reg. lat. 316) stanowi od bardzo wielu lat 
przedmiot badań licznych historyków, teologów, liturgistów i patrologów, 
którzy są zgodni w twierdzeniu, iż mamy tu do czynienia z liturgia rzym-
ską znacznie starszą niż ta, którą znamy z Sakramentarza Gregoriańskiego. 
I nawet jeżeli spotykamy w nim elementy franko-germańsko-gallijskie, 
to jednak łatwo rozpoznać liturgiczny fundament rzymski, który służył 
jako wzór i inspiracja. Sakramentarz nie nosi wprawdzie imienia autora, 
które zostało mu nadane dopiero między VIII i IX wiekiem, papieża Ge-
lazego i (492–496). Nie można jednak wykluczać autorstwa tego papieża, 
jeśli się weźmie pod uwagę fakt, iż wprawdzie w końcu V wieku Rzym nie 

563 Liber sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli…, dz. cyt., nr 1178–1241; 
16 formularzy jest nazwane jednakowym określeniem: „Item alia Missa”.

564 Tamże, nr 1242–1260.
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posiadał jeszcze sakramentarza, tzn. oficjalnej księgi przeznaczonej dla 
celebransa, ale miał już wiele tzw. libelli, o których była tu mowa. I nie ulega 
wątpliwości, że niektóre z tych libelli pochodziły od papieża Gelazego, jak 
wspomina starożytne dzieło Vita Gelasii: „Fecit etiam et sacramentorum 
praefationes et orationes cauto sermone”565. Uczeni są zgodni, że Codex 
Vaticanus Reginensis Latinus 316, czyli Sacramentarium Gelasianum jest sakra-
mentarzem Kościoła Rzymu VI wieku, a zatem najstarszym i pierwszym 
oficjalnym sakramentarzem rzymskim566.

Wydaje się, że i w przyszłości nie ustaną badania wokół tego Sakramen-
tarza, o którym jednak Kościół zawsze będzie mówił, iż jest „praestantis-
simus inter omnes romanae liturgiae codices” (A. Wilmart) i pierwszym 
sakramentarzem, stanowiącym najstarszy Mszał Kościoła Rzymu567.

565 Cyt. za: B. Neunheuser, Il „Sacramentario Gelasiano” (Reg. lat. 316)…, dz. cyt., s. 36.
566 Tamże, s. 37.
567 L. C. Mohlberg tak właśnie określił Sakramentarz Gelazjański: „das älteste Messbuch 

der römischen Kirche” (zob. L. C. Mohlberg, Zum Geleit, dz. cyt., s. XXIII).



.
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Zarys liturgii Koptów – spadkobierców 
św. Marka Ewangelisty 
Liturgia pierwszych trzech wieków Kościoła, stanowiąca wyraz postawy 

kultycznej chrześcijan (uwielbienia Boga i składania Mu dziękczynienia) 
oraz będąca dla nich szkołą wiary i modlitwy, miała charakter i swoją 
strukturę względnie jednolitą. Zróżnicowanie nastąpiło na początku 
IV wieku, kiedy to datą przełomową dla całego chrześcijaństwa, w tym 
również dla liturgii, stał się edykt mediolański z 313 roku; na jego mocy 
Kościół uzyskał wolność, która pozwoliła również na swobodny rozwój 
kultu568. Na początku tego nowego okresu dziejów Kościoła, w większych 
skupiskach chrześcijan, będących ważnymi centrami życia kościelnego, życie 
liturgiczne rozwijało się w całym bogactwie form modlitewnych i obrzędów, 
wywierając swoim promieniowaniem przemożny wpływ na liturgię innych, 
mniejszych ośrodków. Ta bardzo twórcza epoka w dziejach chrześcijaństwa 
była związana także z pozycją historyczną danego miasta, ze znaczeniem 
politycznym, poziomem kultury, działalnością wybitnych postaci ojców 
Kościoła, pisarzy i pasterzy, którzy, zwłaszcza ze swych siedzib biskupich 
oddziaływali na otaczające prowincje. Do takiego centrum-metropolii 
promieniującego stylem życia chrześcijańskiego oraz sposobem sprawo-
wania liturgii wpływającego na okoliczne Kościoły, należał na Zachodzie 
przede wszystkim Rzym, Wieczne Miasto, którego liturgia z biegiem lat 
rozszerzyła się na teren całej Italii, dotarła do Galii, Hiszpanii i na Wyspy 
Brytyjskie. Na Wschodzie dominującą rolę w kształtowaniu liturgii miały 
dwa wielkie miasta kosmopolityczne i głęboko zhellenizowane: Aleksan-
dria i Antiochia569. Te wielkie ówczesne metropolie życia religijnego dały 
początek tzw. rodzinom liturgicznym, rozumianym jako zespół (całość, zbiór) 
obrzędów i towarzyszących im modlitw, wywodzących się ze wspólnego 
źródła, jakim była liturgia sprawowana w określonym „centrum poboż-

568 Por. F. Blachnicki [et al.], Liturgika ogólna, Lublin 1973, s. 285–287; B. Nadolski, Liturgika, 
dz. cyt., t. 1, s. 34n.

569 Zob. B. Nadolski, Liturgika, dz. cyt., t. 1, s. 37.
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ności”570. Cechą charakterystyczną każdej z rodzin liturgicznych jest jej 
własna specyficzna obrzędowość i teologia modlitw, ale też, widoczne 
w wielu tych elementach strukturalnych, wspólne dziedzictwo otrzymane 
od pierwszych pokoleń chrześcijan571.

Liturgia koptyjska, której najbardziej charakterystyczne elementy 
zostaną zaprezentowane w tym przedłożeniu, należy do rodziny liturgicznej 
aleksandryjskiej; wywodzi się z liturgii Aleksandrii w Egipcie, drugiego, 
obok Antiochii, ważnego centrum chrześcijaństwa na Wschodzie. 

Nazwa tej liturgii pochodzi od greckiego przymiotnika Αἴγυπτος 
(egipski), który w wymowie arabskiej (po inwazji muzułmańskiej w latach 
639–642) brzmiał: al-gubt, qibti, qubti, czyli koptyjski i określał w ten sposób 
„Kościół Aleksandryjski egipski języka koptyjskiego”572. W nazwie Kościół 
koptyjski chodzi zatem o starożytny Kościół pochodzenia apostolskiego, 
języka i liturgii greckiej, do którego przynależeli m.in. Klemens Aleksan-
dryjski (zm. 212), Orygenes, kapłan aleksandryjski (185–254), św. Atanazy, 
bp Aleksandrii (296–373), św. Cyryl Aleksandryjski, bp (375–444), i in.

Miasto Aleksandria, różnorodne pod względem tradycji kulturowych 
– gdzie według bardzo starożytnej tradycji św. Marek Ewangelista, uczeń 
a zarazem, jak pisze św. Ireneusz, (interpres) „tłumacz” św. Piotra Apostoła, 
i ten, który „nauczanie Piotra utrwalił na piśmie”573, założył, około roku 
40 p. Chr., wspólnotę chrześcijańską – szybko stało się w Kościele, jedną 
z bardziej znaczących, siedzibą patriarchatu i stworzyło sobie właściwy 
sposób sprawowania kultu i uświęcania człowieka574. Wpływ ośrodka 
aleksandryjskiego ogarnął swoim zasięgiem Egipt i Etiopię, dając początek 
liturgii (obrządkowi, rytowi) koptyjskiej i etiopskiej575. 

570 Zob. tamże. Autor przywołuje tu opinię A. Baumstarka, który uważał, iż pierwot-
nie istniała wielość liturgii, z której powoli wyłoniła się dominacja większych miast. 
Takiemu procesowi ujednolicenia sprzyjała sytuacja po edykcie mediolańskim cesarza 
Konstantyna. 

571 Zob. B. Mokrzycki, Słowo Boże w Kościele. Z dziejów liturgii mszalnej, CT 49 (1979) 4, s. 110.
572 Zob. T. Federici, Le liturgie dell’area orientale, [w:] La Liturgia, panorama storico generale, 

Casale 1978, s. 125; D. Gelsi, Orientali, Liturgie, [w:] D. Sartore, A. M. Triacca, Nuovo Dizionario 
di Liturgia, Roma 1984, s. 990.

573 Ireneusz z Lugdunum (Lyonu) (140–202), Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy 
(wiedzy) („Adversus haereses”), księga III, [w:] M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, 
dz. cyt., t. 1, s. 166.

574 Z Aleksandrii w ciągu kilku kolejnych wieków chrześcijaństwo dotarło do Sudanu 
i Etiopii; dzięki zamkniętemu obszarowi geograficznemu powstała tu liturgia nabrała 
w szczególniejszy sposób charakteru narodowego (por. M. Wsiołkowski, Liturgia Koptów 
– spadkobierców św. Marka, http://www.liturgia.dominikanie.pl/dokument.php?id=807). 

575 Zob. F. Blachnicki [et al.], Liturgika ogólna, dz. cyt., s. 288. W piśmiennictwie teo-
logicznym, choć nie istnieje jednoznaczna definicja, podobnie jak w życiu codziennym 
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1. Z historii rytu – obrządku koptyjskiego 
Początki i pierwsze wieki liturgii koptyjskiej są nam znane na pod-

stawie tylko nielicznych dokumentów, spośród których najstarszym 
i najważniejszym źródłem, dostarczającym wiadomości o tej liturgii jest 
sakramentarz, czyli zbiór modlitw tzw. euchologion, biskupa z Thmuis 
(Dolny Egipt), Serapiona (zm. 362), który był przyjacielem św. Antoniego 
Pustelnika (zm. 356) oraz św. Atanazego (zm. 373)576. Biskup Serapion był 
pasterzem tamtejszego Kościoła w latach 339–353 i cieszył się wielkim 
autorytetem; nazywano go „uczonym” (scholasticus). Euchologion stanowi 
bezcenny dokument będący świadectwem liturgii z IV wieku; zawiera 
trzydzieści różnych modlitw, które związane są ze sprawowaniem Mszy 
Świętej (1–6), odnoszą się do udzielania chrztu (7–11), święceń (12–14), 
poświęcenia olejów (15–17), celebrowania pogrzebu chrześcijańskiego 
(18) oraz przeznaczone na officium niedzielne (19–30). Cenną „perłą” tego 
zbioru jest tekst anafory, czyli modlitwy eucharystycznej577. 

Drugim ważnym dokumentem wzbogacającym naszą wiedzę o liturgii 
koptyjskiej jest pisany w języku greckim manuskrypt z papirusu z Dêr Ba-
lyzeh, którego część odnaleziono najpierw w 1907 roku w ruinach klasztoru 

używa się zamiennie określeń: ryt, obrządek, liturgia. W świetle etymologii języka 
sanskryckiego słowo „ryt” od rita, riti, ri oznacza „iść, kroczyć” lub też „[czynić] to, co jest 
zgodne, odpowiednie, dostosowane do określonego ładu, porządku, kolejności rzeczy” 
(por. S. Maggiani, Rito/Riti, [w:] D. Sartore, A. M. Triacca, Nuovo Dizionario di Liturgia, dz. cyt., 
s. 1223; B. Nadolski, Liturgika, dz. cyt., t. 1, s. 37). Ryt (od łac. ritus) oznacza „ustalony sposób 
odprawiania obrzędów religijnych” (Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 
1980, s. 659). „Ryt w sferze religijnej oznacza sposoby sprawowania służby Bożej znane 
wiernym i przestrzegane w stosownych czasach. Rytem nazywa się też poszczególne 
gesty i znaki należące do jakiejś czynności liturgicznej, a także całość liturgii czy ogół 
wszystkich liturgicznych elementów składających się na uroczystość religijną. Z biegiem 
czasu ukształtowały się różne ryty związane z określonymi ośrodkami kościelnymi, 
np. siedzibami patriarchów czy miejsc pielgrzymkowych” (F. G. Friemal, Ryt, [w:] ABC 
chrześcijanina. Mały słownik, Warszawa 1999, s. 227). W sensie chrześcijańskim przez „ryt” 
rozumiemy zatem zespół określonych gestów, postaw i czynności spełnianych przez 
wiernych podczas wspólnej celebracji wraz z celebransem, który przewodniczy takiemu 
zgromadzeniu i który wypowiada w imieniu wszystkich przepisane formuły modlitewne. 
Specyficzny i właściwy dla danego regionu utrwalony zespół takich działań, stanowił 
podstawę do określania go terminem „ryt” lub „obrządek” lub „liturgia” (czynności, 
obrzędy i towarzyszące im modlitwy). 

576 Odpis tego dokumentu pochodzący z XII wieku został odkryty na górze Athos w 1894 
roku (zob. J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, 50n; por. F. Blachnicki [et al.], 
Liturgika ogólna, dz. cyt., s. 288; B. Nadolski, Liturgika, dz. cyt., t. 1, s. 42. 

577 Por. M. Righetti, Manuale di storia liturgica, dz. cyt., t. 1, s. 139; B. Mokrzycki, Słowo 
Boże w Kościele…, art. cyt., s. 111. Tekst tej anafory został zamieszczony w aneksie, na końcu 
artykułu. 
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w Balyzeh (Górny Egipt), zaś w 1945 roku inne elementy tegoż rękopisu. 
Jest to również euchologion, pochodzący z V–VI wieku (z fragmentami z III 
wieku), zawierający modlitwy, a pośród nich teksty koptyjskiej anafory 
św. Marka i stosowanej do dziś starej egipskiej anafory św. Bazylego, różnej 
jednakże od wersji bizantyjskiej578. 

Innym starożytnym dokumentem obrządku koptyjskiego jest tekst 
anafory św. Cyryla, która jest przekładem i adaptacją greckiej anafory 
św. Marka, pochodzącej z III–IV wieku. 

Prowadzone w V wieku spory chrystologiczne przyczyniły się do po-
działów wewnątrz Kościoła; duża część Kościoła egipskiego, wierna św. Cy-
rylowi i jego niejasnym oraz dwuznacznym formułom, nie przyjęła uchwał 
Soboru w Chalcedonie (451), który, przede wszystkim przeciwstawiając się 
monofizytom, sformułował dogmat chrystologiczny o jednej osobie i dwóch 
naturach w Chrystusie, stwierdzając: „Jednego i tego samego Chrystusa 
Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez 
zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączenia. Nigdy nie za-
nikła różnica natur przez ich zjednoczenie, ale zostały zachowane cechy 
właściwe obu natur, które się spotkały, aby utworzyć jedną osobę i jedną 
hipostazę”579. Monofizytyzm Koptów stał się zatem znakiem schizmy prze-
ciwko „chalcedonistom” języka lub obrządku greckiego, którzy zostali 
automatycznie uznani za „cesarskich”, czyli po arabsku melchitami. Od tego 
czasu określenia Kopci tzn. Egipcjanie i monofizyci stały się synonimami. 
Od wieku IV wpływ na życie Kościoła koptyjskiego mieli chrześcijanie sy-
ryjscy, co najbardziej stało się widoczne, kiedy patriarchą koptyjskim był 
Beniamin (626–655), pochodzenia syryjskiego; patriarcha ten przyczynił 
się do rozwoju koptyjskiego piśmiennictwa kościelnego. Za jego czasów, 
niestety, najazd muzułmanów (VII wiek) zniszczył wiele, choć jednocześnie 
usankcjonował istniejący stan rzeczy. Historycy podają, że jeszcze dwukrot-
nie w dziejach Kościoła koptyjskiego podejmowano reorganizację liturgii. 
W wieku XII patriarcha Gabriel II Ibn Turayk (1131–1145) ustalił trzy anafory, 
które są używane w koptyjskiej liturgii eucharystycznej do dzisiaj (św. 
Bazylego, św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Cyryla). W wieku XV natomiast, 
patriarcha Gabriel V (1409–1427) określił i zredagował rytuały sakramentów 
i błogosławieństw, które są w użyciu u Koptów po dziś dzień580. 

578 Zob. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, 
dz. cyt., s. 549.

579 Sobór Chalcedoński (451), s. 11 (cyt. za: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1: 325–787, 
układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 223 i 225; T. Federici, Le liturgie dell’area 
orientale, art. cyt., s. 125n).

580 Por. M. Nin, Storia delle liturgie orientali, [w:] A. J. Chupungco, Scienza liturgica. Manuale 
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2. Cechy charakterystyczne liturgii koptyjskiej 

2.1. Język

Liturgia koptyjska używa na przemian języka greckiego, koptyjskiego 
i arabskiego, z których jednakże dzisiaj stosuje się dwa ostatnie, z prze-
wagą mówionego na co dzień arabskiego, który stopniowo zastępuje język 
koptyjski. Liturgia ta długo pozostawała pod wpływem środowisk mona-
stycznych, w których przez długie wieki liturgię sprawowano w języku 
greckim oraz monofizytów syryjskich. 

2.2. Księgi liturgiczne 

Do najważniejszych ksiąg liturgii koptyjskiej zalicza się581:
1. Euchologion, zawierający modlitwy liturgii Eucharystii i liturgii godzin 

oraz śpiewy na pewne święta.
2. Diaconale, księga dla diakona, z różnymi tekstami przeznaczonymi 

dla posługi diakona ale także wiernych.
3. Lekcjonarz (Katameros), który jest podzielony na trzy części: 
3.1. Lekcjonarz na czas „w ciągu roku”, obejmujący cztery tomy: czytania 

na niedziele i dni powszednie, święta i wspomnienia świętych; 
3.2. Lekcjonarz (w dwóch tomach) na Wielki Post; 
3.3. Katameros Khamasina – Lekcjonarz na czas paschalny (wielkanocny) 

[do Zesłania Ducha Świętego].
4. Synaxarion – Martyrologium, które jest czytane w liturgii Eucharystii 

po odczytaniu księgi Dziejów Apostolskich dla wskazania kontynuacji historii 
Zbawienia. Kiedy nie sprawuje się Eucharystii, księgę tę czyta się w czasie 
wieczornych nieszporów. 

5. Tasafir – księga zawierająca wyjaśnienia czytań eucharystycznych, 
którą używa się także w Codziennej modlitwie Ludu Bożego (liturgii godzin). 

6. Al-Mawā‘iz – antologia homilii patrystycznych.
7. Al-Hutāb – mowy (komentarze) w języku arabskim do odczytywania 

przed Ewangelią. 
8. Al-Mayamir – księga homilii świątecznych, po arabsku, w stylu popu-

larnym, używana w czasie oficjum (liturgii) kadzenia (nieszporów). 
9. Sirah – biografie świętych czytane po Al-Mayamir z okazji pielgrzymek 

i świąt patronalnych.

di Liturgia, t. 1: Introduzione alla Liturgia, Casale Monferrato 1998, s. 140n; D. Gelsi, Orientali, 
Liturgie, art. cyt., s. 990n.

581 Por. D. Gelsi, Orientali, Liturgie, art. cyt., s. 991.
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10. Al-Tamağid – doksologie582 na cześć świętych i aniołów.
11. Śpiewniki – zawierające śpiewy na Komunię, na różne okazje i okresy 

roku liturgicznego.
12. Ordo procesjonalne – księga zawierająca przepisy regulujące procesje 

dwóch świąt Krzyża i na Niedzielę Palmową.
13. Horologhion – przeznaczony na siedem godzin kanonicznych.
14. Roczna psalmodia – z czterema jutrzniami i siedmioma codziennymi 

theotokia i doksologiami przeznaczonymi na wspomnienia Świętych.
15. Psalmodia Khoiak – oficja przeznaczone na miesiąc poprzedzający 

Narodzenie Pańskie, poświęcony Matce Bożej.
16. Menologium (Difnar) – krótkie informacje nt. danego święta z mową 

pochwalną Świętego tegoż dnia.
17. Księga pieśni – hymny modlitwy wieczornej (nieszporów) lub nocnej 

(wigilii) pewnych świąt.
18. Ordo Laqqan (naczynie) – przepisy na  błogosławieństwo 

wody (Objawienie Pańskie, Wielki Czwartek (Wigilia Paschal-
na?), św.   Piotra i  Pawła i  na Sağdah (klęczenie Pięćdziesiątnicy). 
19. Przewodnik na Wielki Tydzień – rozpoczynający się od soboty przed Nie-
dzielą Palmową (tzw. sobota Łazarza).

20. Księga Świętej Paschy – Lekcjonarz na Wielki Tydzień.
21. Księga glos – rozważania (uwagi na marginesie) na Ewangelie i godziny 

kanoniczne (liturgii godzin) Wielkiego Tygodnia.

2.3. Rok liturgiczny 

Rok liturgiczny koptyjski jest dość szczególny ze względu na kalendarz, 
liczony od 29 sierpnia 284 roku po Chr., tj. od początku rządów Diokle-
cjana (284–305), które dla Koptów oznaczają czas nazwany Erą-(epoką) 
Męczenników583. 

Rok ze swoimi 365 dniami jest podzielony na 13 miesięcy, z których 
dwanaście ma po 30 dni, a ostatni miesiąc ma 5 dni (6 w latach przestęp-
nych). Miesiące są nazywane po koptyjsku i arabsku (w nawiasie):

582 Doksologia (od δόξα – chwała, majestat, wielkość, wspaniałość, szacunek, i λόγος 
– słowo, mowa, nauka, wypowiedź) to formuła uwielbiająca wspaniałość i wielkość Boga 
(B. Nadolski, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 329; R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski 
Nowego Testamentu, Warszawa 1997, s. 143 i 369). 

583 Por. T. Federici, Le liturgie dell’area orientale, art. cyt., s. 126; D. Gelsi, Orientali, Liturgie, 
art. cyt., s. 991n; zob. B. Nadolski, Liturgika, dz. cyt., t. 1, s. 42. Rzymski cesarz Septymiusz 
Sewer wydał w roku 202 edykt zabraniający wyznawania religii chrześcijańskiej; 
dokument ten stanowi początek krwawych prześladowań, które nasiliły się zwłaszcza 
za panowania cesarza Dioklecjana (284–305).
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Thôut (Tût) 11 września–10 października
Paopi (Bâbah) 11 października–9 listopada 
Athôr (Hâtûr) 10 listopada–9 grudnia
Khoiak (Kîhak) 10 grudnia–8 stycznia 
Tôbi (Tubah) 9 stycznia–8 lutego 
Mekhîr (Amshir) 9 lutego–9 marca 
Phamenôth (Baramhât) 10 marca–8 kwietnia 
Pharmouthi (Baramûdah) 9 kwietnia–8 maja 
Pakhôn (Bashuns) 9 maja–7 czerwca 
Paôni (Ba’ûnah) 8 czerwca–7 lipca 
Epêp (Abîb) 8 lipca–6 sierpnia 
Mesori (Misrâ) 7 sierpnia–5 września 
Pikougi Enabot (Khamsat Ayâm an Nasi) 6 września–10 września
W ramach tych trzynastu miesięcy, w kalendarzu koptyjskim świętuje się 

siedem uroczystości Pańskich: Narodzenie, Epifania (Objawienie i chrzest), 
Zwiastowanie, Niedziela Palmowa, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie 
i Zesłanie Ducha Świętego. Obchodzi się także siedem mniejszych świąt 
oraz dwa święta Krzyża świętego; są 32 święta maryjne.

Chrześcijanie koptyjscy dzielą rok liturgiczny na trzy okresy – pory 
w zależności od życia rolniczego i wylewów Nilu, włączając do tego specjalne 
modlitwy o nawodnienie i zbiory. Pierwsza pora to wylewy Nilu (nîlî), trwająca 
124 dni, od 19 czerwca do 19 października; drugi okres to zasiewy (shetwii, 
zima) – 91 dni (20 października – 18 stycznia) i wreszcie trzecia pora roku 
zbiory-żniwa (sêfî, lato) ze swoimi 151 dniami (19 stycznia – 18 czerwca).

Liturgiczny tydzień koptyjski rozpoczyna się w sobotę wieczorem, 
a wszystkie dni tygodnia są podzielone na dwie grupy: 1) Adam, od niedzieli 
do wtorku i 2) Watos, od środy do soboty. Dwie te nazwy, Adam i Watos, 
są pierwszymi słowami theotokia584 poniedziałku i czwartku. 

Cechą, która zawsze charakteryzowała wiernych Kościoła koptyjskiego 
jest prosty, skromny i ascetyczny styl życia, silnie zakorzeniony w ich 
mentalności jako właściwa droga do Boga. Skutkiem takiej tendencji było 
ukształtowanie się licznych okresów postu, które obejmują nawet ok. 200 
dni w ciągu roku. W liturgii koptyjskiej ważne zatem miejsce zajmują po-
st y, które są zachowywane w następujących okresach roku liturgicznego: 
1) na Boże Narodzenie – 43 dni, od 25 listopada do 6 stycznia; 2) w tzw. czasie 
Jonasza (zwany też Niniwa) – 3 dni przed łacińską Siedemdziesiątnicą585; 3) na 

584 Theotokia to śpiewy na cześć Matki Bożej, które wraz z hymnami, antyfonami 
i doksologiami towarzyszą liturgii koptyjskiej w języku greckim.

585 Do czasu wydania nowego Mszału rzymskiego (1970) obchód Zmartwychwstania 
Pańskiego w liturgii rzymskiej był poprzedzony trójstopniowym przygotowaniem: 
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Herakliusza, od poniedziałku do soboty ósmego tygodnia przed Paschą; 
4) w czasie Wielkiego Postu (Quadragesima: Czterdziestodniowe Przygotowanie) – 7 
tygodni; 5) na Apostołów (św. Piotra i Pawła), praktykowany różnie (czasowo): 
od 15 do 49 dni i 6) na uroczystość Zaśnięcia NMP – 15 dni: 7–22 sierpnia. 
Do postu praktykowanego ww. okresach roku liturgicznego należał jeszcze 
post w każdą środę i piątek przez cały rok.

Post oznaczał wykluczenie mięsa i nabiału, a w niektóre wigilie (przed 
większymi świętami), w Wielkim Poście i w czasie postu Jonasza nie spo-
żywano także ryb586. 

2.4. Sakramenty święte 

2.4.1. chrzest święty

Charakterystycznym obrzędem w liturgii koptyjskiej i etiopskiej sa-
kramentu chrztu jest stary i symboliczny zwyczaj podawania neofitom 
do spożywania mleka i miodu. Zwyczaj ten był praktykowany już w pierwszej 
połowie II wieku, przyjęty został przez społeczność chrześcijan Koptów, 
którzy wielki nacisk kładą na fakt, że Kościół jest nowym Izraelem. Lud 
Boży zatem nowego i wiecznego Przymierza, Kościół, nawiązuje do nie-
których obrzędów Ludu Bożego starego Przymierza, Izraela587. Teologowie 
uważają, że źródłem obrzędu spożywania przez nowo ochrzczonych mleka 
zmieszanego z miodem, wydaje się być typiczne tłumaczenie tych wyda-
rzeń Starego Testamentu, które są związane z wyjściem ludu wybranego, 
Izraela, z niewoli egipskiej. Cały cykl wydarzeń wyjścia z Egiptu, przejścia 
przez Morze Czerwone i wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej, „do 
ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód” (Wj 
3, 8), „do ziemi opływającej w mleko i miód” (Wj 3, 17; 33, 3) – był interpre-
towany jako zapowiedź i symbol chrztu588. Tradycja chrześcijańska widziała 
przedpościa, wielkiego postu i okresu męki Pańskiej; przedpoście to trzy niedziele: 
siedemdziesiątnica, sześćdziesiątnica i pięćdziesiątnica (por. np. Mszał rzymski, Poznań 
1963, s. 133–145). 

586 Por. T. Federici, Le liturgie dell’area orientale, art. cyt., s. 126; D. Gelsi, Orientali, Liturgie, 
art. cyt., s. 991n.

587 Koptowie z tych też względów (oprócz praktycznych) obrzezują swoich synów; 
pamięć o obrzezaniu Pana Jezusa jest wyrażana poprzez obchody święta Obrzezania 
Pańskiego, które przypada u Koptów w dniu 6 Tôbi (Tubah), w kalendarzu gregoriańskim 
14 stycznia. 

588 Św. Paweł Apostoł, przedstawiając do rozważenia swoim rodakom to, co wydarzyło 
się „naszym ojcom” po wyjściu z niewoli na pustyni, stwierdza jednoznacznie, iż „wszystko 
to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu 
nas, których dosięga kres czasów (tzn. czasy mesjańskie) (1 Kor 10, 11)”; por. W. Schenk, 
Liturgia sakramentów świętych, t. 1: Initiatio Christiana. Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, 
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w mleku i miodzie symbole zbawienia Bożego, które człowiek otrzymuje 
na chrzcie świętym. Św. Piotr zwracając się do neofitów, napominał: „jak 
niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, nie sfałszowa-
nego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu – jeżeli tylko 
zasmakowaliści , że dobry jest Pan” (1 P 2, 2n)589. W Liście Barnaby (II wiek) 
znajdujemy podobną aluzję do naszego „niemowlęctwa” w wierze i pełnego 
rozwoju w życiu Bożym”: „To my jesteśmy tymi, których Pan wprowadził 
w ową dobrą ziemię. Po cóż więc miód i mleko? Ponieważ dziecko karmi 
się najpierw miodem, później mlekiem. Podobnie i my karmiąc się wiarą 
w obietnicę i Słowem [Bożym], będziemy żyć i władać ziemią”590. Tertulian 
(ok. 155–220) wspomina o chrzcielnym obrzędzie „mleka i miodu”, widząc 
w tym zadatek zbawienia i ostatecznego pojednania591. 

W okresie niemowlęctwa pierwszym i naturalnym pokarmem nowo-
rodków jest mleko, przy czym, ze względów higienicznych starożytne 
praktyki zalecały podawanie niemowlętom również miodu. Miód należał 
ponadto do tych pokarmów, które zalecano w sposób szczególny ludziom 
wygłodniałym592.

Przygotowujący się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego katechumeni, uchodzili za duchowe „niemowlęta”, które na-
leży karmić jeszcze mlekiem oraz miodem, tym bardziej, że należeli także 
do ludzi „wygłodniałych” obowiązkowym (praktykowanym od początków 
Kościoła, por. Didache, 7, 4) przed chrzcielnym postem. Obrzęd spożywania 
mleka i miodu w czasie chrztu świętego ukazywał zatem duchową sytuację 
nowo ochrzczonego, który poprzez Kościół wchodził do „ziemi opływającej 
mlekiem i miodem”, do królestwa Bożego, którego Kościół „stanowi zalążek 
oraz zaczątek tego królestwa na ziemi” (KK 5). 

2.4.2. LitUrgia eUcharystii 

Koptyjska Liturgia eucharystyczna jest sprawowana po dzień dzisiejszy 
w swym niezmienionym kształcie od starożytności i stanowi dla Koptów 
centrum całego posługiwania sakramentalnego.

Lublin 1962, s. 25; B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 74n.
589 Por. Ps 34 [33], 9. Znane jest też tłumaczenie: „zasmakowaliście, że słodki jest Pan” 

(zob. B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 75). 
590 List Barnaby VI, 16b. 17; por. tenże, VI, 8. 10. 13 (w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców 

Apostolskich, dz. cyt., s. 184n). 
591 “Inde suscepti, lactis et mellis concordiam praegustamus” (Tertulian, De corona, 

3, [w:] PL 2, 99; cyt. za: B. Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 75). 
592 Por. W. Schenk, Liturgia sakramentów świętych, dz. cyt., t. 1, s. 25; B. Mokrzycki, Droga 

chrześcijańskiego wtajemniczenia, dz. cyt., s. 75. 
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Materią Mszy Świętej jest chleb zwany qurban (w formie placka o śred-
nicy ok. 10 cm i grubości 3 cm), który jest wypiekany na zakwasie bez 
użycia soli (jako że to Chrystus jest solą ziemi) przez kapłana lub diakona, 
wieczorem dnia poprzedzającego liturgię bądź wcześnie rano tego samego 
dnia, kiedy ma być spożywany, w specjalnym pomieszczeniu w pobliżu 
kościoła, które jest nazywane Betlejem i podczas odpowiednio określonego 
obrzędu. Wypieczone chlebki są znaczone dwunastoma znakami krzyża, 
na pamiątkę dwunastu Apostołów, przy czym cztery środkowe krzyżyki, 
tworzące większy krzyż oznaczają Chrystusa. Na każdym takim chlebku 
jest jeszcze napis: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny”, 
który, według tradycji, miał być śpiewem Nikodema i Józefa z Arymatei, 
określanego przez Ewangelistów jako człowieka zamożnego (por. Mt 27, 
57), szanowanego członka Rady (Sanhedrynu) (por. Mk 15, 43), człowieka 
dobrego i sprawiedliwego (por. Łk 23, 50), „który był uczniem Jezusa, lecz 
krył się z tym z obawy przed Żydami (J 19, 38)593. Chlebki są ponadto prze-
kłuwane pięciokrotnie wokół środkowego krzyża, na pamiątkę pięciu ran 
Chrystusa Pana na krzyżu. Do sprawowania Mszy Świętej używa się także 
wina, przygotowywanego w klasztorach.

Podczas liturgii eucharystycznej wierni koptyjscy używają charaktery-
stycznych naczyń, sprzętów i szat. Do podstawowych naczyń liturgicznych 
należy kielich, srebrna patena z zagłębieniem na środkową część chleba 
wraz ze specjalnym nakryciem, następnie łyżeczka oraz arka będąca 
formą skrzynki, w której jest przechowywany kielich do momentu Ko-
munii Świętej, na której czterech ściankach umieszczone są malowidła, 
przedstawiające Ostatnią Wieczerzę, Matkę Boską, Anioła oraz Świętego, 
patrona świątyni594.

Celebrans używa w liturgii szat zawsze w kolorze białym, którymi 
są: sticharion – szata sięgająca do stóp, z długimi rękawami; humerał – ha-
ftowana lniana chusta (rodzaj szala) zakończona kapturem, narzucana 
na ramiona; pas do przepasywania sticharionu oraz omoforion, szatę podobną 
do rzymskiej kapy. Hierarchom Kościoła koptyjskiego przysługuje ponadto 
epitrachelion, bogato haftowana stuła, ozdobiona krzyżami i wizerunkami 
dwunastu apostołów, noszona z przodu na ramionach i sięgająca stóp. 
Diakon posługujący w liturgii nosi orarion, wąską stułę z haftowanymi 
krzyżami, przewieszoną przez lewę ramię i pod prawym ramieniem. 
Kapłan wkłada na głowę nakrycie w kształcie łacińskiej mitry, zaś pa-
triarchowie i biskupi wkładają „koronę” (mnisi zamieniają czarny kaptur 
na biały z czarnymi krzyżykami); celebrans używa podczas całej liturgii 

593 Por. D. Gelsi, Orientali, Liturgie, art. cyt., s. 992.
594 Zob. tamże. 
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także pastorału. Wszyscy posługujący wraz z celebransem przy ołtarzu 
i pozostający w części oddzielonej od wiernych ścianą z namalowanym 
ikonami (hiğab) (ikonostas), w prezbiterium zwanym u Koptów heikal, nie 
noszą podczas liturgii obuwia595.

Liturgia Eucharystii rozpoczyna się procesją z darami do ołtarza, której 
towarzyszy śpiew pieśni na cześć Trójcy Świętej; obrzędy, które następują 
stanowią przygotowanie wielkiej Liturgii. Celebrans niosąc chleb owinięty 
w białe płótno, ukazuje go przed ołtarzem wszystkim zgromadzonym, 
a następnie wraz z diakonami niosącymi wino i wodę obchodzi ołtarz, 
składa chleb na patenie, błogosławi go i przykrywa zasłonami, które 
symbolizują głaz zatoczony u wejścia do grobu Chrystusa po Jego śmierci. 

Następują z kolei cztery czytania, które rozpoczyna jeden z Listów św. Paw-
ła, a po nim katolikon oraz pieśń, nawiązująca do okresu roku liturgicznego 
lub skierowana do Maryi, Matki Bożej albo do świętego Patrona miejsca 
(bądź dnia). Po zakończeniu śpiewu czyta się Dzieje Apostolskie, a potem jest 
czytany z Synaxarion (Martyrologium), żywot Patrona dnia, dla wskazania 
kontynuacji historii zbawienia. Przed odczytaniem Ewangelii śpiewa się 
tzw. trishagion (trzykrotnie Święty Boże, Święty Mocny) oraz werset Psalmu, 
po czym zgromadzeni, na wezwanie diakona powstają i w takiej postawie 
słuchają Ewangelii, której odczytywaniu towarzyszą z obu stron diakoni 
trzymający zapalone świece. 

Gdy kapłan-celebrans wygłosi homilię, udaje się do ołtarza, całuje go, 
obmywa ręce, a tym czasie wszyscy zgromadzeni wierni wypowiadają Wy-
znanie wiary, według tekstu Soboru z Nicei (325). Z kolei celebrans odmawia 
Modlitwę pojednania i wzywa wiernych do przekazania sobie znaku – świętego 
pocałunku (pokoju). Po obrzędzie nawiązującym do wskazania Chrystusa 
Pana z Kazania na górze, abyśmy, zanim złożymy dar, pojednali się z na-
szymi braćmi596, rozpoczyna się Anafora, tzn. modlitwa eucharystyczna597. 

W praktyce liturgicznej Koptów są stosowane trzy anafory: najczęściej 
występująca to koptyjska anafora św. Bazylego (różna jednakże i starsza 

595 Por. tamże.
596 Mt 5, 23n: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, 

że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź 
i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj”.

597 Termin „anafora”, choć jest wieloznaczny, to w wielu liturgiach, zwłaszcza języka 
greckiego, oznacza modlitwę eucharystyczną, czyli tę część liturgii eucharystycznej, 
która obejmuje modlitwy i czynności od prefacji do Modlitwy Pańskiej, z takimi elementami 
jak: dziękczynienie (prefacja), aklamacja Święty, epikleza, opowiadanie o ustanowieniu 
i konsekracja, anamneza, ofiarowanie, modlitwy wstawiennicze, doksologia i obrzędy 
komunii świętej (por. B. Nadolski, Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 84; Ogólne wprowadzenie 
do Mszału Rzymskiego, nr 79, Poznań 2006, s. 36n). 
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od bizantyjskiej, o tej samej nazwie); anafora św. Grzegorza z Nazjanzu, 
której się używa w wielkie święta Pańskie, i która inaczej niż to było w sta-
rożytności chrześcijańskiej, jest skierowana do Chrystusa, a nie do Boga 
Ojca; oraz anafora św. Cyryla, która jest przekładem na język koptyjski i ada-
ptacją najstarszej greckiej anafory aleksandryjskiej św. Marka; ze względu 
na swą długość jest stosowana sporadycznie i głównie w klasztorach598.

Anafora rozpoczyna się dziękczynieniem i uwielbieniem Boga zawar-
tym w prefacji, która w swej końcowej części ukazuje wizję niezliczonych 
zastępów anielskich i podprowadza pod biblijno-liturgiczną aklamację 
wziętą z Księgi Izajasza (6, 3): „Święty, Święty, Święty”, bez drugiej części 
tejże aklamacji: „Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”. Celebrans 
wspomina następnie śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie 
Chrystusa oraz wypowiada epiklezę, czyli modlitwę do Boga, aby mocą 
Ducha Świętego przemienił chleb w święte Ciało Chrystusa, a wino w Jego 
najdroższą Krew Nowego Przymierza. Z kolei, następuje konsekracja chleba 
i wina, której towarzyszy, poprzez aklamacje, wyznanie wiary wiernych 
w to, co dokonuje się na ołtarzu599. Po Przeistoczeniu następują modlitwy 
wstawiennicze za cały Kościół: za pasterzy i lud wierny, o umocnienie 
jedności, o pokój, o zachowanie od złego, o „owoce” Komunii Świętej ta-
kie, jak uleczenie, umocnienie, postęp, a także za zmarłych oraz żywych, 
szczególnie tych, którzy „przynieśli dary i dziękczynienia”600. Udział w Ko-
munii świętej pod obiema postaciami jest złączony ze świętym Wyznaniem 
w „święte Ciało i Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego”601. 
Po wspólnym odmówieniu Modlitwy Pańskiej, następuje łamanie chleba 
na pięć części, które celebrans układa w kształt krzyża, pozostawiając 
dla siebie środkową jego (chleba) część. Przed spożyciem Ciała Pańskiego 
kapłan odmawia modlitwę, będącą rodzajem wyznania wiary.

Wezwaniem diakona: „Módlmy się o godny udział w świętym, nieska-
lanym i niebiańskim Sakramencie”, na które wierni odpowiadają Kyrie 
eleison, rozpoczyna się Komunia św. kapłanów, diakonów, mężczyzn i ko-
biet, w czasie której śpiewa się Psalm 150, będący hymnem pochwalnym: 

598 Por. M. Righetti, Manuale di storia liturgica, dz. cyt., t. 1, s. 140n; F. Blachnicki [et al.], 
Liturgika ogólna, dz. cyt., s. 288; B. Nadolski, Liturgika, dz. cyt., t. 1, s. 42; D. Gelsi, Orientali, 
Liturgie, art. cyt., s. 992.

599 Decyzją Soboru Watykańskiego II została wprowadzona do liturgii rzymskiej 
aklamacja po konsekracji zaczerpnięta z liturgii koptyjskiej: „Głosimy śmierć Twoją, Panie 
Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale” (por. 
B. Nadolski, Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 836).

600 Zob. B. Mokrzycki, Słowo Boże w Kościele…, art. cyt., s. 115.
601 Por. Liturgie der koptisch-orthodoxen Kirche, München 2001, s. 24n.
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„Alleluja. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego 
nieboskłonie! Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go…”.

Komunia Święta jest udzielana pod dwiema postaciami: Ciało Pańskie 
podaje kapłan wiernym bezpośrednio do ust, a Krwi Pańskiej udziela za po-
mocą łyżeczki. Na zakończenie liturgii jest udzielane błogosławieństwo 
poprzez położenie ręki na głowie każdej osoby602. 

2.5. Modlitwa – liturgia godzin 

Modlitwy tworzące tzw. liturgię godzin (zwaną często oficjum) są przezna-
czone do odmawiania przez wszystkich chrześcijan Koptów. W początkach 
chrześcijańskiego ruchu monastycznego, tymi, którzy najczęściej prakty-
kowali tę modlitwę, byli zwykli mnisi oraz ich przełożeni, opaci, jak np. 
Pachomiusz (292–346), egipski mnich, twórca pierwszej reguły zakonnej, 
którzy nie posiadali święceń kapłańskich. Jednakże, każdego dnia i nocy 
modlili się siedmiokrotnie, odmawiając modlitwę poranną (primę, matuti-
num), tercję, sekstę, nonę, nieszpory, kompletę (modlitwę na zakończenie dnia) 
oraz modlitwę o północy (wigilia). Każda tzw. „godzina kanoniczna”, zgod-
nie z wielowiekową tradycją, składa się u Koptów z 12 psalmów, czytania 
z Listów Apostolskich oraz Ewangelii, stanowiąc taki zestaw modlitw, które 
są powiązane z Eucharystią i do niej prowadzą. Niektóre z nich poprzedzają 
liturgię eucharystyczną, inne natomiast, choć po niej następują, to jednak 
mają do niej wielorakie odniesienia. Ponadto, układ nieszporów, modlitwy 
nocnej (wigilii) oraz modlitwy porannej zmienia się dodatkowo w dni postne 
i niektóre święta, gdyż są wtedy dołączane różnego rodzaju hymny jak: 
tropy, theotokie, doksologie, pochwały (hymny) na cześć świętych oraz kantyki 
(pieśni) biblijne603.

2.6. Kult świętych 

Chrześcijanie koptyjscy są dumni z apostolskiego pochodzenia swojego 
Kościoła, którego założycielem, jak głosi tradycja, był św. Marek, autor naj-
starszej Ewangelii kanonicznej (przynajmniej co do większości zawartego 
w niej materiału), zredagowanej między rokiem 60 a 70604. Ewangelista 
Marek jest uważany za pierwszego świętego i męczennika egipskiego, 

602 Tamże.
603 Były to różnego rodzaju teksty przeznaczone do jednogłosowego śpiewu we mszy 

świętej i oficjum stanowiące obok tekstów wyłącznie biblijnych wytwór wolnej twórczości 
literackiej i muzycznej na cześć Trójcy Świętej, NMP oraz świętych (por. D. Gelsi, Orientali, 
Liturgie, art. cyt., s. 992; B. Nadolski, Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 329–333 (Doksologia); 
s. 522–526 (Hymn); s. 627n (Kantyk); s. 1633–1636 (Tropy).

604 Por. Ewangelia według św. Marka. Wstęp, Poznań 2000, s. 102.
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a także za pierwszego z nieprzerwanego ciągu stu szesnastu patriarchów 
aleksandryjskich (obecnym /2006 r./ 117 następcą św. Marka jest Jego 
Świątobliwość papież Schenouda III). Wielką czcią otacza się u Koptów 
świętego Michała Archanioła oraz św. Jerzego, zabijającego smoka (szatana).

W Kościele koptyjskim jest ciągle żywa pamięć o ucieczce Świętej Ro-
dziny do Egiptu (zob. Mt 2, 13–15)605. 

*
Wspólnota ortodoksyjnego Kościoła koptyjskiego liczy dzisiaj ok. 4–6 

milionów chrześcijan i jest najliczniejszą w kraju islamskim, jakim jest 
Egipt. Od roku 1895 istnieje patriarchat koptyjsko-katolicki, który obej-
muje zdecydowanie mniej liczną wspólnotę wiernych; również liturgia 
jest znacznie skrócona606.

605 Por. M. Wsiołkowski, Liturgia Koptów – spadkobierców św. Marka, art. cyt.
606 Por. T. Federici, Le liturgie dell’area orientale, art. cyt., s. 125n; D. Gelsi, Orientali, 

Liturgie, art. cyt., s. 992n.
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Aneks
Zamieszczone w tym miejscu dwie anafory, stanowiące najstarszą 

tradycję liturgii egipskiej, są wymownym świadectwem wewnętrznego 
bogactwa modlitw mszalnych, przygotowanych z wielką troską o teolo-
giczną i dogmatyczną treść modlitewnych tekstów.

1. Anafora z Euchologion Serapiona (IV wiek)607

[Prefacja]
Godne to i konieczne, byśmy Cię chwalili, opiewali i wysławiali Ciebie, Ojcze nie-

stworzony Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. Chwalimy Cię, Boże niestworzony, 
niewidzialny, niewysłowiony, nieogarniony żadną istotą stworzoną.

Chwalimy Ciebie, którego zna Syn Jednorodzony, którego On oznajmił, objawił i dał 
poznać naturze stworzonej. Chwalimy Ciebie, który znasz Syna i objawiasz świętym Jego 
chwałę; Ciebie, którego Słowo przez Cię zrodzone objawiło świętym.

Chwalimy Cię, Ojcze niewidzialny, dający nieśmiertelność. Ty jesteś źródłem życia, 
źródłem światła, źródłem wszelkiej łaski i prawdy. Przyjacielu ludzi, przyjacielu ubogich, 
łaskawy dla wszystkich, Ty przyciągasz wszystkich ku sobie przez przyjście Twego 
Umiłowanego Syna.

Prosimy Cię, uczyń z nas ludzi żyjących. Daj nam ducha światłości, byśmy Cię poznali, 
Ciebie, prawdziwego [Boga] i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Daj nam Ducha 
Świętego, byśmy mogli mówić i opowiadać Twoje niewysłowione misteria.

Niech mówi w nas Pan Jezus wraz z Duchem Świętym; niech On Ci przez nas cześć 
oddaje. Ty bowiem jesteś pond wszelką Zwierzchnością, Władzą, Mocą i Planowaniem, 
ponad wszelkim imieniem [wzywanym] nie tylko w obecnym czasie, ale i wieku przyszłym.

Tysiące tysięcy i dziesięć tysięcy miriad Aniołów, Archaniołów, Tronów, Państw, 
Księstw i Mocy znajduje się w pobliżu Ciebie, a zwłaszcza dwaj Serafini godni czci o sześciu 
skrzydłach: dwoma zasłaniają swą twarz, dwoma nogi, dwoma zaś latają; oni to opiewają 
Twoją świętość: Przyjmij i naszą aklamację wraz z ich śpiewem, gdy wołamy:

[Aklamacja Święty]
Święty, Święty, Święty, Pan Zastępów!
Pełne jest niebo i ziemia Twej przedziwnej chwały!

607 Tekst anafory w przekładzie z języka francuskiego pochodzi z: B. Mokrzycki, Słowo 
Boże w Kościele…, art. cyt., s. 112–114.
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[Epikleza 1]
Panie [wszelkich] Mocy, napełnij tę ofiarę Twoim potężnym uczestnictwem. Tobie 

bowiem ofiarujemy tę żywą ofiarę, tę bezkrwawą ofiarę. Tobie składamy w ofierze ten 
chleb, „figurę” Ciała Twego Jedynego Syna.

[Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja chleba]
Chleb ten jest „figurą” świętego Ciała, ponieważ Pan Jezus, tej nocy, gdy został wydany, 

wziął chleb, połamał go i dał swoim uczniom, mówiąc:
BIERZCIE i JEDZCIE z NIEGO WSZYSCY: 
TO JEST MOJE CIAŁO ZA WAS ZŁAMANE NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.

[Anamneza] 
Dlatego to sprawując „pamiątkę Jego śmierci” ofiarujemy Ci ten chleb i prosimy: mocą 

tej ofiary bądź nam miłościw wszystkim, bądź nam miłościw, o Boże Prawdy.
A jak ten chleb, niegdyś rozsiany po górach, został zebrany, by stać się jednym – tak 

zgromadź Twój Kościół święty ze wszystkich narodów, krajów, miast, ze wszystkich wsi, 
ze wszystkich domów i uczyń z niego jeden Kościół, żywy, powszechny [katolicki].

[Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja wina]
Ofiarujemy też ten kielich, figurę Krwi, ponieważ Pan, Jezus Chrystus, wziąwszy 

po wieczerzy kielich, powiedział do swoich uczniów:
BIERZCIE, PIJCIE, TO JEST NOWE PRZYMIERZE,
TO JEST MOJA KREW, 
PRZELANA ZA WAS NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
Dlatego ofiarujemy ten kielich, „figurę” Krwi.

[Epikleza 2]
Boże prawdy, niech Twe Słowo przyjdzie [i zstąpi] na ten chleb, by stał się on Ciałem 

Słowa, a także na ten kielich, by stał się on Krwią Prawdy. Spraw też, by wszyscy komuni-
kujący otrzymali lekarstwo dające życie, na uleczenie z wszelkiej słabości, dla umocnienia 
wszelkiego postępu i cnoty, nie zaś ku ich potępieniu, oskarżeniu czy zawstydzeniu, 
o Boże Prawdy.

[Modlitwy wstawiennicze]
Wezwaliśmy Ciebie, o Niestworzony, przez Syna Jednorodzonego, w Duchu Świętym. 

Niech ten lud otrzyma miłosierdzie, aby stał się godnym postępu. Niech Aniołowie 
asystujący ludowi pokonają Złego i umocnią Kościół w jedności.

Prosimy Cię również za tych, którzy odpoczywają [w pokoju] i których wspominamy…
Uświęć te dusze, bo Ty znasz je wszystkie.
Uświęć wszystkich, którzy zasnęli w Panu. Dołącz ich do grona Twych świętych Potęg. 

Daj im miejsce i mieszkanie w Twoim królestwie.
Przyjmij też podziękowanie ludu. Pobłogosław tych, którzy przynieśli dary i dzięk-

czynienia. Udziel zdrowia, nienaruszalności, radości i wszelkiego dobra [rozwoju] duszy 
i ciała całemu Twemu ludowi,
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[Doksologia]
przez Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystus, w Duchu Świętym. Jak było, 

jest i będzie, nieustannie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

2. Anafora z papirusu z Dêr Balyzeh (V–VI wiek)608

[Prefacja]
Panie Cherubinów, wszechmogący, Opiekunie niebieski, wszelkiej mocy Panie, Boże 

i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, któryś wszystko z niczego uczynił, ażeby wszystko 
było, i wszystko obejmujesz sam nieobjętym będąc…

Ciebie kołem otaczają Serafini, sześć skrzydeł ma jeden i sześć skrzydeł inny, dwoma 
zakrywali oblicze, dwoma nogi, a dwoma latali. Ale do nich wszystkich wielbiących Cię 
dołącz i nasze uwielbienie, którzy Ci mówimy:

[Aklamacja Święty]
Święty, Święty, Święty Pan Zastępów,
pełne jest niebo i ziemia chwały Twojej.

[Epikleza]
Napełnij i nas chwałą swoją, którą masz u siebie, i racz zesłać Ducha Świętego swojego 

na te twory i uczyń chleb Ciałem Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, kielich zaś 
Krwią nowego Przymierza.

[Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja] 
Bo Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i błogosławiąc go, 

i dzięki czyniąc połamał go i dał uczniom swoim i apostołom mówiąc: 
Bierzcie i jedzcie z niego wszyscy:
TO JEST CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS SIĘ ODDAJE NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
Podobnie, gdy wieczerzał, wziąwszy kielich, pobłogosławiwszy i napiwszy się, dał 

im mówiąc:
Pijcie zeń wszyscy,
TO JEST KREW ZA WAS WYLEWANA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.
Ilekroć będziecie jedli ten chleb, pili zaś ten kielich, śmierć moją opowiadacie 

i zmartwychwstanie moje głosicie.

[Anamneza]
Śmierć twoją opowiadamy i zmartwychwstanie głosimy i błagamy…
Napełnij darem Twoim ku umocnieniu z Ducha Świętego, ku utwierdzeniu i pomno-

żeniu wiary ku nadziei żywota w wieku przyszłym,

608 Cyt. za: J. Wierusz-Kowalski, Liturgika, Warszawa 1956, s. 449n; zob. B. Mokrzycki, 
Słowo Boże w Kościele…, art. cyt., s. 118.
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[Doksologia]
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie Ojcu chwała wraz z Duchem 

Świętym na wieki. Amen. 

3. Krzyż w życiu chrześcijanina
Św. Justyn609, męczennik († 167), filozof i najznamienitszy apologeta 

II wieku, w swej pierwszej Apologii (68 rozdziałów), skierowanej do pogan 
(150), do cesarza Antonina Piusa (138–161) i  jego dwóch adoptowanych 
synów Marka Aureliusza (161–180) i Lucjusza Werusa (161–169), odważnie 
wyznał swoją wiarę, pisząc o krzyżu:

„Krzyż to, jak przepowiada prorok, największy znak zwycięstwa i władzy Chrystusa, 
jak to zresztą potwierdza wszystko, co widać. Pomyślcie tylko, czy wszystko, co istnieje 
we wszechświecie, może istnieć samo w sobie, czy też tworzyć pewną całość bez tego znaku? 
Okręt nie może płynąć po morzu, jeśli nie został postawiony na nim znak zwany żaglem. 
Ziemi również się nie orzez bez tego znaku. Rolnicy i rzemieślnicy nie wykopnują swojej 
pracy bez narzędzi wykonanych w kształcie tego właśnie znaku. Ludzka postać niczym 
innym nie różni się od zwierząt nierozumnych, jak tym, że człowiek przyjmuje postawę 
prostą i może wyciągnąć ręce, a na jego twarzy rozciąga się to, co nazywane jest nosem, 
który zwierzętom służy do oddychania, zaś u człowieka nic innego nie wskazuje, jak znak 
krzyża. Prorok również i to przepowiedział: Chrystus Pan tchnieniem przed obliczem 
naszym610. Również i Wasze symbole noszą moc tego znaku, np. sztandary i trofea, które 
zawsze idą na czele wojsk611. Nie wiedząc o tym, sami podobnie czynicie, te [bowiem] znaki 
noszą w sobie moc i siłę. Co więcej, tymże znakiem krzyża znaczycie wizerunki Waszych 
zmarłych cesarzy i w inskrypcjach nazywacie bogami. Staraliśmy się więc do Was prze-
mówić znakiem, jak mogliśmy, i nic więcej nie jesteśmy w stanie dodać nawet, gdybyście 
nie uwierzyli. Nasz bowiem obowiązek wyjaśnienia spełniliśmy w nadmiarze”612.

Św. Hipolit Rzymski613, męczennik († 235), pierwszy egzegeta zachodni 
i wielki teolog, piszący w języku greckim, powszechnie używanym od po-
czątku chrześcijaństwa, w swoim dziele liturgiczno-kanonicznym Tradycja 
Apostolska (215), napisał o znaku krzyża:

„Staraj się zawsze pobożnie znaczyć krzyżem swe czoło; ten widomy i wypróbowany 
znak Męki Pańskiej zabezpieczy cię przeciwko diabłu, jeśli tylko czynić go będziesz nie 
dla pokazania się ludziom, lecz z wiarą, stosując go świadomie jako tarczę obronną. Gdy 
bowiem okazujesz zewnętrznym znakiem swe duchowe podobieństwo [do Chrystusa], 
wróg, widząc moc płynącą z twego serca, ucieka – i to ucieka nie dlatego, że splunąłeś, 

609 Por. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennic-
twa, dz. cyt., s. 238n; Pierwsi apologeci greccy, dz. cyt., s. 171; Historia starożytna, pod red. 
M. Jaczynowskiej, Warszawa 2004, s. 676n.

610 Por. Lam 4, 20. Ten cytat Justyn nieznacznie zmodyfikował w porównaniu z tekstem 
Septuaginty; Biblia Tysiąclecia (wydanie V) ma: „Pomazaniec Pański – nasze tchnienie”.

611 Chodzi o znak orła w locie (zob. Pierwsi apologeci greccy, dz. cyt., s. 267).
612 Pierwsi apologeci greccy, dz. cyt., s. 247. 
613 Por. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, 

dz. cyt., s. 194n.
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lecz że owionął cię Duch Boży. To właśnie starał się wyobrazić Mojżesz, gdy krwią ofia-
rowanego baranka kropił próg i pomazywał odrzwia; była to zapowiedź naszej obecnej 
wiary w doskonałego Baranka. Robiąc znak krzyża na czole i oczach, odpychamy tego, 
który stara się nas zgubić”614.

Meliton, biskup Sardes w Azji Mniejszej, apologeta i teolog (II w.)615, 
pozostawił po sobie, w słynnej Homilii paschalnej, pełną poezji wizję Bożej 
Ekonomii Zbawienia, w której uczy on nas rozumieć figury i słowa Starego 
Testamentu, wiodące człowieka ku Pełni, ku Chrystusowi. W wybranych 
fragmentach ukazuje się cała głębia teologii Krzyża. 

„Zapowiedzi Starego Testamentu urzeczywistnione w Nowym
39. A zatem podobnie jak z wzorcami zniszczalnymi,
jest także bez wątpienia i z rzeczami niezniszczalnymi,
jak z wzorcami ziemskimi,
tak bez wątpienia również i rzeczami niebieskimi.
Zaiste, zbawienie Pańskie i prawda były już obecne
jako zapowiedź w ludzie Izraela,
a nauki Ewangelii z góry już zwiastowało Prawo.
Lud Izraela był jakby pierwszym zarysem planu,
a Prawo jakby zapisaną przypowieścią,
Ewangelia jest zaś wyjaśnieniem i wypełnieniem Prawa,
a Kościół miejscem, gdzie ono się urzeczywistnia.
Model był więc cenny, póki nie nadeszła rzeczywistość,
a przypowieść – godna podziwu, póki nie została wyjaśniona.
Mówiąc inaczej:
Lud Izraela pełnił wielka rolę, zanim nie powstał Kościół,
a Prawo było godne podziwu, zanim nie zajaśniała Ewangelia.
Kiedy zaś powstał Kościół
i pojawiła się Ewangelia,
zapowiedź stała się niepotrzebna,
gdyż swoją moc przekazała rzeczywistości,
a Prawo się dopełniło
przekazawszy swoją moc Ewangelii.
Podobnie model staje się niepotrzebny,
kiedy przekazał swój obraz temu, co istnieje naprawdę,
i przypowieść staje się niepotrzebna,
kiedy jej sens został wyjaśniony.
43. Tak i Prawo się wypełniło,
Kiedy zajaśniała Ewangelia,
i lud Izraela stracił swoją rolę,
kiedy powstał Kościół,
i zapowiedź stała się niepotrzebna,
kiedy Pan się objawił,
i dzisiaj to, co ongiś było cenne, stało się bezwartościowe,

614 Św. Hipolit Rzymski, Tradycja Apostolska, 42 (cyt. za: M. Michalski, Antologia literatury 
patrystycznej, dz. cyt., t. 1, s. 315).

615 Por. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, 
dz. cyt., s. 281; Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 300n. 
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gdy objawiło się to, co jest cenne prawdziwie.
44. Ongiś bowiem cenna była ofiara z baranka, 
a dziś bez wartości, gdyż jest życie Pana,
cenna śmierć baranka,
a dziś bez wartości, gdyż jest Pana zbawienie,
cenna krew baranka,
a dziś bez wartości, gdyż jest Duch Pański,
cenna niema owca,
a dziś bez wartości, gdyż jest Syn nieskazitelny,
45. cenna świątynia na ziemi,
a dziś bez wartości, gdyż jest Chrystus w niebie,
cenna ziemska Jerozolima,
a dziś bez wartości, gdyż jest Jerozolima niebieska,
cenne skąpe dziedzictwo,
a dziś bez wartości, gdyż przeobfita jest łaska.
Nie w jednym bowiem miejscu i nie na małym strzępie ziemi zamieszkała Chwała Boża, 

lecz Łaska Jego rozlała się aż po najdalsze kresy ziemi i tam właśnie Bóg wszechmocny 
rozbił swój namiot przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki. Amen.

taJeMnica zBawienia 

46. Znacie więc już wyjaśnienie zapowiedzi i jej spełnienia. Poznacie również, jak 
utkana jest tajemnica. Co to jest Pascha? Oto słowo to powstało na podstawie tego, co się 
wydarzyło. Od patheín [doznać cierpienia] pochodzi páschein [cierpieć – obchodzić 
Paschę]616.

47. Dowiedzcie się zatem, kim jest ten, kto cierpi i kim ten, kto z cierpiącym współcierpi 
i dlaczego Pan przyszedł na ziemię: aby przyoblekłszy się w cierpiącego wyniósł go na 
wyżyny niebieskie.

zapowiedź Męki chrystUsa 

57. Pan jednak już przed wiekami zarysował swoje własne cierpienia w patriarchach, 
prorokach i całym ludzie, potwierdziwszy je przy tym pieczęcią Prawa i Proroków. 
Co bowiem miało w przyszłości urzeczywistnić się w sposób niesłychany i wspaniały, 
to od dawna przygotowywał, aby gdy się stanie, mogło znaleźć wiarę, jako że było 
zapowiedziane od wieków.

58. Tak więc i tajemnica Pana,
zapowiedziana od wieków, dziś przez nas oglądana,
spełniona, znajduje wiarę,
choć dla ludzi jest czymś niesłychanym.
Jest bowiem tajemnica Pana i stara, i nowa,
stara przez zapowiedź,
nowa przez łaskę.
A jeśli spojrzysz na tę zapowiedź, ujrzysz prawdę przez jej spełnienie.
59. Jeśli więc chcesz oglądać tajemnicę Pana, patrz 
na Abla, który został podobnie zabity,
616 M. Starowieyski daje tu wyjaśnienie, iż jest to etymologia ludowa, gdyż Pascha 

pochodzi od hebr. pasah – przechodzić (zob. Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, 
dz. cyt., s. 332, przypis 10).
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na Izaaka, który został podobnie związany,
na Józefa, który został podobnie sprzedany,
na Mojżesza, który został podobnie porzucony,
na Dawida, który był podobnie prześladowany,
na proroków, którzy podobnie ze względu na Chrystusa cierpieli.
60. Patrz również na baranka złożonego na ofiarę w Egipcie, 
na Tego, który uderzył Egipt, 
a przez krew zbawił Izraela.
61. Co więcej, również i głosy proroków zapowiadały tajemnicę Pana. 
Oto Mojżesz mówi do ludu: 
„I będziecie widzieć Życie wasze zawieszone przed waszymi 
oczami, dniem i nocą, a nie będziecie wierzyć w Życie wasze”617. 
62. Dawid zaś mówi: 
„Dlaczego narody się buntują,
czemu ludy knują daremne zamysły?
Królowie ziemi powstają
i władcy wraz z nimi spiskują
przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi”618.
63. A Jeremiasz:
„Ja jak baranek bez winy, którego prowadzą na zabicie.
Powzięli przeciw mnie zgubne plany mówiąc:
Dalej, wrzućmy drzewo w chleb jego
i zgładźmy go z ziemi żyjących,
a jego imienia nikt już nie wspomni”619.
64. I Izajasz: 
„Jak baranek był na rzeź prowadzony,
jak owca niema wobec tego, kto ją strzyże,
nie otworzył ust swoich.
Kto rodzaj jego wypowie?”620

65. Wiele innych także rzeczy głosili liczni prorocy zapowiadający tajemnicę Paschy, 
którą jest Chrystus. Jemu chwała na wieki. Amen.

Urzeczywistnienie zapowiedzi

66. To On przybył z nieba na ziemię dla tego, który cierpiał, w niego się też przyodział 
w łonie Dziewicy, skąd wyszedł człowiekiem. Przez ciało znające cierpienie przyjął 
na siebie cierpienia cierpiącego i zniszczył cierpienia ciała, a przez swego ducha nie 
znającego śmierci zabił śmierć ludobójczą.

67. On bowiem prowadzony jak baranek
i jak owca złożony na ofiarę,
wykupił nas ze służby tego świata
jak z ziemi egipskiej,
i wyzwolił nas z niewoli szatana
jak z ręki Faraona,

617 Pwt 28, 66.
618 Ps 2, 1n.
619 Jr 11, 19.
620 Iz 53, 12.
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i naznaczył nasze dusze
pieczęcią własnego Ducha,
a członki ciał naszych
krwią własną.
68. On to okrył Śmierć wstydem,
a szatana wtrącił w żałobę
jak Mojżesz Faraona.
On to uderzył niegodziwość,
a niesprawiedliwość pozbawił potomstwa
jak Mojżesz Egipt.
On to wyprowadził nas
z niewoli na wolność,
z ciemności na światło,
ze śmierci do życia,
z tyranii do wiecznego królowania
i uczynił nas nowymi kapłanami
i ludem wybranym, wiecznym.
69. On to jest Paschą naszego zbawienia,
On to w wielu wiele wycierpiał,
On to był w Ablu zabity,
w Izaaku związany,
w Jakubie ziemi obcej służący,
w Józefie sprzedany,
w Mojżeszu porzucony,
w baranku złożony na ofiarę,
w Dawidzie prześladowany,
w prorokach zelżony.
On to z Dziewicy wziął ciało
On na krzyżu zawisł,
On w ziemi został pogrzebany
On z martwych powstał,
On na wyżyny niebieskie wstąpił.
On jest barankiem niemym,
On jest barankiem zabitym,
On to narodził się z Maryi, pięknej owieczki,
On to został wzięty ze stada
i na ofiarę poprowadzony,
wieczorem zabity,
a nocą pogrzebany.
Na drzewie Jego kości nie połamano,
w ziemi Jego ciało nie uległo zepsuciu.
On to sam z martwych powstał
i wskrzesił człowieka z otchłani grobu.

do pogan

94. Posłuchajcie wszystkie rodziny narodów i popatrzcie: 
Niesłychanego dokonano mordu w samym sercu Jerozolimy,
w mieście Prawa,
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w mieście Hebrajczyków,
w mieście proroków,
w mieście uważanym za sprawiedliwe.
A kto został zabity?
I kto jest mordercą?
Wstydzę się mówić,
a mówić muszę.
Gdyby mordu dokonano w nocy,
gdyby zabito ofiarę na miejscu odludnym,
łatwo byłoby przemilczać.
Teraz jednak pośrodku ulicy i miasta,
w samym sercu miasta, na oczach wszystkich
Sprawiedliwy został niesprawiedliwy zamordowany. 
95. I tak oto powieszono Go na drzewie dodając napis, który głosi, kim jest zabity. 

Kimże jest? Powiedzieć ciężko, lecz jeszcze straszniej nie powiedzieć. Słuchajcie jednak 
drżąc przed Tym, z którego powodu ziemia zadrżała:

96. Powiesili Tego, co ziemię zawiesił,
przebodli Tego, co niebo rozpostarł, 
przybili do drzewa Tego, co wszystko utwierdził, 
Panem jest, a Go znieważyli, 
Bogiem jest, a Go zabili,
Królem Izraela jest, a zamordował Go Izrael własną ręką.
97. O mordzie niesłychany! o zbrodnio nigdy dotychczas nie widziana! Władca 

w odmienionej postaci, z ciałem obnażonym, nawet odzienia Mu dać nie raczono, aby 
nikt Go nie widział. Dlatego też słońce się odwróciło i dzień w mrok się oblekł, aby ukryć 
Tego, który był obnażony na drzewie, zasłaniając nie ciało Pana, lecz oczy ludzi.

98. I skoro lud nie drżał, 
zadrżała ziemia.
Skoro lud się nie uląkł,
ulękły się niebiosa.
Skoro lud szat nie rozdarł,
rozdarł je Anioł621. 
Skoro lud nie lamentował,
„Pan z nieba odezwał się grzmotem
i głos swój dał słyszeć Najwyższy”622.
Klęska Izraela 
99. I dlatego właśnie, Izraelu,
że przed Panem nie drżałeś
że Pana się nie uląkłeś,
że nad Panem nie lamentowałeś,
dlatego lamentowałeś nad swymi pierworodnymi,
nie rozdzierałeś szat nad Panem powieszonych
rozdzierałeś je zatem nad twymi zabitymi dziećmi.
Opuściłeś swojego Pana,

621 Według legendy anioł zamieszkiwał świątynię, znajdował się za zasłoną, która była 
jakby jego zasłoną. Gdy umarł Jezus (na krzyżu), anioł opuścił na zawsze świątynię, a za-
słona się rozdarła (Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 333, przypis 23).

622 Ps 17, 14.



154 Aneks

i On cię nie znalazł.
Zgniotłeś twego Pana
i ciebie zmiażdżono na ziemi.
100. I oto ty leżysz martwy, 
a On powstał z martwych
i wstąpił na wyżyny niebieskie.

epiLog

Tryumf Chrystusa
Pan przyoblekł się w człowieka
i cierpiał dla tego, który cierpi,
i dał się związać dla tego, który jest w więzach,
i był sądzony dla tego, który jest winien,
i został pogrzebany dla tego, który jest pogrzebany,
a powstawszy z martwych zakrzyknął wielkim głosem:
„Kto się odważy ze mną spór toczyć?
Niech stanie przede mną!
To ja uwolniłem skazańca,
ja ożywiłem umarłego,
ja wskrzesiłem pogrzebanego,
Kto przeciw mnie wystąpi?
102. To ja, mówi On, jestem Chrystusem;
to ja śmierć zniszczyłem,
odniosłem tryumf nad wrogiem,
zdeptałem piekło,
związałem mocarza,
i wyniosłem człowieka
na wyżyny niebieskie.
To ja, mówi On, jestem Chrystusem.
Wezwanie do wszystkich narodów
103. „Przyjdźcie zatem, wszystkie rodziny ludzkie, wszystkie w grzechach grzęznące, 

a otrzymacie odpuszczenie grzechów.
Ja bowiem jestem waszym odpuszczeniem,
Ja – Pascha zbawienia,
Ja – baranek za was ofiarowany,
Ja – wasz okup,
Ja – życie wasze,
Ja – zmartwychwstanie wasze,
Ja – światło wasze,
Ja – zbawienie wasze,
Ja – król wasz.
To ja was wiodę na wyżyny niebieskie,
To Ja wam pokażę Ojca przedwiecznego.
To Ja was wskrzeszę moją prawicą”.

apoteoza

104. Oto jest Ten, który stworzył niebo i ziemię,
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i ukształtował od początku człowieka.
On był zapowiedziany przez Prawo i Proroków,
On przyjął ciało z Dziewicy,
On został zawieszony na drzewie,
On w ziemi pogrzebany,
On powstał z martwych
i wstąpił na wyżyny niebieskie,
On zasiądzie po prawicy Ojca,
On ma władzę sądzić i zbawić wszystko,
przez Niego Ojciec stworzył to, co jest od początku i aż na wieki.
105. On to jest Alfą i Omegą,
On to jest Początkiem i Końcem
początkiem niepojętym i końcem nieuchwytnym –
On jest Chrystusem,
On jest Królem,
On jest Jezusem,
On jest wodzem,
On Panem,
On powstał z martwych,
On zasiada po prawicy Ojca,
Nosi Ojca i jest przez Ojca niesiony.
Jemu chwała i moc na wieki. Amen.
Melitona Homilia paschalna
Pokój temu, który to pisał, i temu, który czyta, i tym wszystkim, którzy miłują Pana 

szczerym sercem”623.
Św. Efrem Syryjczyk, diakon Kościoła w Edessie, żyjący w IV wieku 

(306–373), którego papież Benedykt XV, za całokształt jego nauki ogłosił 
w 1920 r. Doktorem Kościoła624, jest autorem wspaniałej pochwały Krzyża, 
zwycięstwa Chrystusa:

„O jakież usta, który język godny jest chwalić niepokonany mur prawowiernych, 
zwycięską broń wielkiego króla Chrystusa?

Krzyż to powstanie z martwych, to nadzieja chrześcijan.
Krzyż to laska ułomnych, Krzyż to pocieszenie biednych.
Krzyż to cugle dla bogatych i zagłada zarozumiałych.
Krzyż to znak zwycięstwa nad złymi duchami i Pan młodzieży.
Krzyż to (sprawiedliwy) zysk kupców, nadzieja wątpiących, ster dla żeglarzy.
Krzyż to port dla zaginionych w burzy i mur dla obleganych.
Krzyż to ojciec sierot i porada sprawiedliwych.
Krzyż to pociecha udręczonych, strażnik dzieci, głowa mężów, korona starców.
Krzyż to światło dla siedzących w ciemnościach.
Krzyż to przepych rządzących i filozofia barbarzyńców.
Krzyż to wolność niewolników i mądrość nieuczonych.
Krzyż to kazanie proroków, towarzysz apostołów, chwała męczenników.
Krzyż to skromność dziewic i radość księży.

623 Cyt. za: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, dz. cyt., s. 315–331.
624 Por. J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, 

dz. cyt., s. 128n.
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Krzyż to podwalina Kościoła, bezpieczeństwo świata.
Krzyż to zniszczenie świątyń bożków, złość Żydów.
Krzyż to siła bezsilnych, lekarz zdrowych.
Krzyż to oczyszczenie trędowatych, uzdrowienie paralityków.
Krzyż to chleb głodnych, źródło spragnionych.
Krzyż to wiara mnichów, okrycie nagich”625. 

625 Cyt. za: W. Ziehr, Krzyż. Symbol i rzeczywistość, Warszawa-Kraków 1998, s. 76. 



.

Pierwodruki
Pokuta w nauczaniu i praktyce Kościoła dwóch pierwszych wieków, „Folia Historica Craco-

viensia” 3 (1996), s. 287–303.
Sakramentarz Gelazjański (Reginensis latinus 316) – zarys roli i znaczenia najstarszego mszału 

Kościoła, „Folia Historica Cracoviensia” 4–5 (1997–1998), s. 139–151.
Świętowanie niedzieli w Kościele pierwszych wieków, „Folia Historica Cracoviensia” 7 (2000), 

s. 205–219.
Rok liturgiczny w „Itinerarium Egerii”, [w:] Ante Deum stantes. Analecta Reverendissimo 

Domino Stanislao Czerwik oblata, red. S. Koperek, Kraków 2002, s. 139–166.
Historia zgromadzenia liturgicznego, [w:] Teologia pastoralna, t. 2: Teologia pastoralna 

szczegółowa, pod red. R. Kamińskiego, Lublin 2002, s. 245–251.
Zarys liturgii Koptów – spadkobierców św. Marka Ewangelisty, [w:] Starożytność chrześcijańska. 

Materiały zebrane, red. J. C. Kałużny, t. 1, Kraków 2007, s. 17–34. 
Pozostałe teksty niepublikowane.



.



.

Spis treści

Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Eucharystia w ii–iV wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. Eucharystia w Didache (Nauka Dwunastu Apostołów) . . . . . . . . . . . 11
2. Eucharystia w Apologii św. Justyna Męczennika . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. Eucharystia w Tradycji Apostolskiej św. Hipolita Rzymskiego . . . . . 20

Hippolytus, Prex Eucharistica in „Traditione Apostolica”. . . . . . . 21
Św. Hipolit Rzymski: Tradycja Apostolska – modlitwa 
eucharystyczna (anafora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4. Msza święta „Klementyńska” w Konstytucjach apostolskich  . . . . . . 23
Msza katechumenów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Msza wiernych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Historia zgromadzenia liturgicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1. Nauczanie Nowego Testamentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.1. Dzieje Apostolskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.2. Listy świętego Pawła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.3. List do Hebrajczyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.4. List św. Jakuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2. Nauczanie ojców Kościoła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Świętowanie niedzieli w Kościele pierwszych wieków . . . 43

1. Niedziela dniem paschalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2. Niedziela dniem Eucharystii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50



160 Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła

3. Niedziela dniem Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4. Niedziela dniem radości, solidarności i dniem odpoczynku . . . . . 57

Nauczanie i praktyka pokutna Κościoła w ii wieku . . . . . . . 63

1. Pokuta w nauczaniu Kościoła ii wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.1. Konieczność pokuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.2. Katalogi grzechów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
1.3. Odpuszczenie grzechów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
1.4. Praktykowanie pokuty a zbawienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2. Pokuta w praktyce Kościoła ii wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.1. Wyznanie grzechów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.2. Wzajemne przebaczenie i pojednanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.3. Braterskie upomnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.4. Jałmużna, post, modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Rok liturgiczny w Itinerarium Egerii (iV wiek) . . . . . . . . . . . . 85

1. Kościoły Jerozolimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1.1. Bazylika Grobu Bożego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
1.2. Kościół na Syjonie. Wieczernik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
1.3. Kościoły na Górze Oliwnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2. Kościoły w okolicy Jerozolimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.1. Betlejem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.2. Kościoły w Betanii – Lazarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

3. Uroczystość Objawienia (Epifanii)w Jerozolimie w iV wieku. . . . . 89
3.1. Uroczystość Epifanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.2. Oktawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.3. Ofiarowanie Pańskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4. Wielki Post w Ziemi Świętej w iV wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.1. Niedziela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.2. Dni tygodnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5. Wielki Tydzień w Jerozolimie w iV wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
5.1. Sobota przed Niedzielą Palmową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.2. Niedziela Palmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.3. Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.4. Wielki Czwartek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.5. Wielki Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.6. Wielka Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103



161Spis treści

6. Wigilia Paschalna. Noc zmartwychwstania – Wielkanoc . . . . . . . 103
6.1. Okres paschalny w liturgii jerozolimskiej iV wieku . . . . . . . . 104
6.2. Oktawa wielkanocna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.3. Niedziela po Wielkanocy – druga niedziela wielkanocna . . . 106
6.4. Okres wielkanocny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.5. Wniebowstąpienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.6. Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) . . . . . . . . . . . . . . . 108
6.7. Czas po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

7. Liturgia niedzielna i codzienna w Jerozolimie w iV wieku. . . . . . 111
7.1. Liturgia niedzielna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.2. Liturgia codzienna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Sakramentarz gelazjański (Reginensis latinus 316) 
– najstarszy mszał Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

1. Nazwa i pochodzenie sakramentarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2. Podział i zawartość sakramentarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Zarys liturgii Koptów 
– spadkobierców św. Marka Ewangelisty . . . . . . . . . . . . . . . . 131

1. Z historii rytu – obrządku koptyjskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2. Cechy charakterystyczne liturgii koptyjskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

2.1. Język . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2.2. Księgi liturgiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2.3. Rok liturgiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
2.4. Sakramenty święte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

2.4.1. Chrzest święty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.4.2. Liturgia Eucharystii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

2.5. Modlitwa – liturgia godzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2.6. Kult świętych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Aneks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Pierwodruki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157



.


