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Wstęp

Mówiąc o liturgii, mamy na myśli oddawanie czci Bogu, życie religijne 
i życie chrześcijańskie, bo tylko ono ma zbawczy sens, a uzyskuje go wtedy, 
gdy jest świadomym spotkaniem i współdziałaniem człowieka z Bogiem. Re-
alnie i najpełniej takie chrześcijaństwo rodzi się i czerpie swoją moc witalną 
z liturgii. Tak więc liturgii nie można traktować jedynie teoretycznie, ale sama 
jej natura skłania, by odczytywać ją i przeżywać egzystencjalnie; widzieć 
w niej obecność Boga i Jego przemieniającą moc, skierowaną ku człowie-
kowi. Badania naukowe nad bogatą rzeczywistością liturgii powinny zatem 
służyć ludziom w ten sposób, by odsłaniać coraz bardziej to wszystko, co się 
wydarza między Bogiem a człowiekiem w liturgii, a przez to budzić większe 
pragnienie bliskości z Bogiem i doświadczenie Jego nieodzowności w co-
dziennym życiu, a nie tylko w bliżej nieokreślonej sytuacji „pełni czasu”, czy 
to w wymiarze jednostkowym (śmierć człowieka), czy też w sensie ścisłym 
(Paruzja). Powinny też uświadomić, że „pełnia czasów” to Chrystus w moim 
życiu dziś, i że z tych codziennych „dzisiaj” składa się „wieczność”. Te praw-
dy otwierają człowieka na łaskę wiary.

Liturgika jest stosunkowo młodą dyscypliną teologiczną, a jeszcze bardziej 
ten nurt w niej, który odkrywa w liturgii dynamiczną obecność Jezusa Chry-
stusa, pozwalającą dostrzec w niej źródło i środowisko życia. Tym samym 
trzeba się zgodzić na taką liturgię, która przebijając się przez widzialne cere-
monie, odkrywa Boga żyjącego i działającego coraz wyraźniej i bliżej w na-
szym zwyczajnym życiu i uzdalniającego nas do odpowiedzi. Dokonuje się 
zatem obustronnie to, co teologia soborowa określa jako katabasis i anabasis. 
Tę dwustronność już św. Jan Ewangelista ujął w słowa: „Trwajcie we Mnie, 
a Ja w was” (J 15, 4). Nie miał tu na myśli jakiegoś transcendentalizmu czy 
panteizmu, ale cielesno-duchowy sposób Bosko-ludzkiej komunii: „Kto spo-
żywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). To co 



niemożliwe, staje się możliwe, choć pozostaje niewidzialne, ale uchwytne 
w realnym symbolu pokarmu i jego asymilacji dającej wzrost, a w sensie nad-
przyrodzonym „życie wieczne” (por. J 6, 54). 

Mówiąc o liturgii, mamy więc do czynienia nie tyle z samym obrzędem, 
co z życiem, w które należy wejść i je podjąć. Nie wystarczy do tego po-
uczenie, ale potrzeba egzystencjalnego wprowadzenia – mistagogii – ini-
cjacji – wtajemniczenia w życie Boga, który powołuje nas do koegzystencji 
ze sobą na zawsze. Pojęcie inicjacji jest kluczowym dla zjawiska liturgii. Bez 
inicjacji liturgia pozostaje na zewnątrz człowieka, jest niezrozumiała i nie-
przydatna w skutecznym poszukiwaniu Boga. A sam Bóg pragnie być poszu-
kiwany: „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć” (por. Iz 55, 6).

Znajdujemy Go na różne sposoby, ale ostatecznie przez inicjacyjną działal-
ność Ducha Świętego w Kościele, która ma swój najskuteczniejszy przebieg 
w liturgii, głównie w sakramentach. Stąd temat niniejszej publikacji: Inicjacja 
liturgiczna. Inicjacja jako dzieło jedynego mystagoga, jakim jest Duch Święty, 
który „doprowadza do pełni prawdy” (por. J 16, 13), ma swoje rozmaite kręgi 
i zasięg. Zanim skupi się w tym liturgicznym, jak byśmy powiedzieli, najsku-
teczniejszym epicentrum, zatacza szerokie kręgi wśród tych, którzy nie znając 
jeszcze Pana, poddają się działaniu Ducha Bożego, a On „przynagla do współ-
działania, aby spełnił się skutecznie zamysł Boga, który uczynił Chrystusa 
źródłem zbawienia dla całego świata”1. W tym dziele cały Kościół jest jedno-
myślny i mimo podziałów coraz wyraźniej objawia swoją widzialną jedność. 

Fakt ten jest podstawowym motywem wielowymiarowego spojrzenia 
na inicjację liturgiczną i opracowania niniejszej publikacji przez teologów 
reprezentujących różne opcje chrześcijańskie. Ponadto sama liturgia, jako 
wydarzenie zakorzenione przede wszystkim w rzeczywistości Bożej, wyrasta 
z tworzywa ludzkiego i ziemskiego, jakim jest: myśl, kultura, historia i język. 
Taka płaszczyzna może prowadzić do różnic i podziałów, ale z drugiej strony 
ujawnia niezwykłe bogactwo, poprzez które możemy doświadczać niejako 
wielowątkowości – „przedsmaku” pełni Boga – jaka będzie już bez prze-
szkód udziałem u kresu czasów. Dzisiaj jest to jedna z dróg do poznawania 
istoty liturgii, która przez zestawienia urozmaiconej gamy obrzędów i poszu-
kiwania ich uzasadnienia, pozwala lepiej zrozumieć samo misterium, a także 
patrzeć na chrześcijan z większą wyrozumiałością i nadzieją. 

Prezentowana publikacja jest pierwszym tomem nowej serii naukowej 
z teologii liturgii, której tematem mają być zagadnienia życia chrześcijańskie-

1   Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 17.
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go. Celem opracowań będzie ukazanie korzeni tych zagadnień, z uwzględnie-
niem aktualnych „znaków czasu”, wyrażanych w pytaniach współczesnego 
człowieka stykającego się ze sprawowaną liturgią, „oswojonego” z wymiarem 
wiary, ale nierozumiejącego języka symbolu. Dla obiektywizacji tak szerokie-
go spojrzenia, liturgia obrządku łacińskiego będzie ukazywana w kontekście 
innych liturgii chrześcijańskich, jak też i z odniesieniem do jej judaistycznej 
genealogii i analogii. W ten sposób podjęte studia włączają się we współcze-
sny, promowany przez Magisterium Kościoła nurt dialogu i ekumenii. 

Autorzy stawiają sobie za zadanie uzasadnianie sensu współczesnej celebra-
cji z jej obrzędami i tekstami w oparciu o następujące kryteria: źródła liturgicz-
ne, znaczenie teologiczne, relacje do innych liturgii chrześcijańskich, inspira-
cje judaistyczne i uwarunkowania kulturowe. Opracowania mają uwzględniać 
analizę tekstów, historię form oraz zmierzają do studiów komparatystycznych, 
które pozwolą spojrzeć na liturgię w wymiarze synchronicznym i z większą 
pewnością sięgnąć do jej najgłębszego i aktualnego sensu – sensu zbawczego.

W niniejszym tomie poświęconym inicjacji liturgicznej została dokonana, 
choć nie wyczerpująco, próba ujęcia bogatego fenomenu teologicznego, jakim 
jest inicjacja chrześcijańska człowieka, wyrażona, podobnie jak w innych oko-
licznościach kulturowych i religijnych, swoistymi „obrzędami przejścia”, prze-
mieniającymi człowieka w sposób obiektywny i wprowadzającymi go w nową 
relację z Bogiem i wspólnotą Ludu Bożego. W pierwszym artykule pokazano, 
że liturgia w całym swoim wymiarze, a więc nie tylko sakramenty chrześci-
jańskiego wtajemniczenia, jest jedynym właściwym etapem tego procesu, któ-
ry obejmuje całe ziemskie życie człowieka. A początkiem tego procesu jest 
chrzest i poprzedzający go proces inicjacji, zwany katechumenatem. Tej pro-
blematyce zostało poświęcone najwięcej miejsca w artykułach, ukazujących 
niektóre zagadnienia formacji chrzcielnej w ujęciu katolickim, prawosławnym 
i protestanckim. Po raz pierwszy udostępniono w języku polskim pełny formu-
larz obrzędów katechumenatu i chrztu z Sakramentarza Gelazjańskiego, który 
został zamieszczony wraz z krótkim komentarzem. Oryginalny aspekt wtajem-
niczenia w życie wieczne, wykraczający poza doczesność, ukazują obrzędy 
pogrzebu w tradycji prawosławnej. 

Proces inicjacji nie odnosi się jednak tylko do nieochrzczonych lub nie 
w pełni wtajemniczonych, ale do całego Kościoła i do poszczególnych 
ochrzczonych, przed którymi pojawia się wezwanie do ewangelicznej gościn-
ności i otwarcia na „nowych” i „innych”. Fenomen chrześcijańskiej inicjacji 
stanowi czynnik ożywiający i uwiarygodniający tożsamość ucznia Chrystusa. 
Na potwierdzenie realnych przemian zachodzących w sercach ludzi i w ich 
środowiskach w kontekście inicjacji liturgicznej, przytoczono kilka współcze-
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snych świadectw. Ten rodzaj literacki może na pierwszy rzut oka odbiegać 
od linii naukowej, niemniej legitymuje się kompetencjami z dziedziny socjo-
-psychologicznej i kulturoznawczej, ukazując liturgię i jej inicjacyjny wymiar 
w autentycznych realiach życia. Takie ujęcie nie ogranicza liturgii jedynie 
do wymiaru intelektualnego i kultycznego, lecz otwiera na inne możliwości 
inicjacyjne o charakterze wychowawczym, edukacyjnym i kulturotwórczym, 
o czym jest mowa w ostatnim artykule, stanowiącym próbę przęsła między 
inicjacją liturgiczną a pedagogią humanistyczną nowego człowieka.

Tytuł nowej serii „Ad Dominum” jest hasłem wskazującym na cel i pneuma-
tologiczny imperatyw liturgii, który dzięki niej i w niej ma przenikać człowie-
ka, by jednoznacznie ukierunkowywać go na Pana i Odkupiciela, podtrzymując 
chrzcielne ontologicznie nowe odniesienie do prawdy, jaką jest sam Bóg. Hasło 
tego tytułu pochodzi ze starożytnej aklamacji Conversi ad Dominum, wzywa-
jącej wiernych po homilii do zwrócenia się w kierunku Pana, co ostatecznie 
łączy się z wewnętrznym nawróceniem, a także z aklamacją prefacyjną Sursum 
corda – habemus ad Dominum, przygotowującej do świadomego uczestnictwa 
w Misterium Eucharystii. Publikacje tej serii mają ukazywać liturgię żywą, 
która dzięki takiej właśnie Boskiej naturze i mocy rodzi Kościół i rozwija, pro-
wadząc go przez wieki od ziemskiej niepozornej małości gorczycznego ziarna 
do niebiańskiej wielkości rozłożystego drzewa (por. Mt 13, 31–32), w którym 
świat znajdzie życie i schronienie.

Redakcja
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ks. Helmut Jan Sobeczko
OpOle

Inicjacyjny wymiar liturgii

Inicjacja chrześcijańska lub wtajemniczenie chrześcijańskie w ścisłym 
znaczeniu „dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest, który jest począt-
kiem nowego życia, bierzmowanie, które jest jego umocnieniem i Euchary-
stię, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Chrystusa, by przekształcić go w Nie-
go”1. W znaczeniu szerszym wymiar inicjacyjny ma cała liturgia, co wynika 
również z powyższego określenia Katechizmu Kościoła. To w całej liturgii 
Duch Święty „umacnia” nowe życie ochrzczonego i podtrzymuje („karmi”), 
czyni to w Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej, do której jest uczeń Chrystu-
sa zobowiązany. Dlatego wtajemniczenie chrześcijańskie, rozpoczęte w mo-
mencie chrztu i kontynuowane głównie dzięki Eucharystii, jest procesem sta-
łego dojrzewania chrześcijańskiego, które obejmuje całe życie chrześcijanina 
i które kończy dopiero Eucharystia jako wiatyk2.

Inicjacja chrześcijańska dokonująca się w liturgicznych obrzędach sakra-
mentalnych zakłada wspólnotę wierzących. 

Wtajemniczenie dokonuje się stopniowo w społeczności wiernych. To rodzi 
często problemy natury pastoralnej, zwłaszcza jakość i czas trwania kate-
chumenatu, określenie programu ewangelizacji w okresie prekatechumenal-

1   Katechizm Kościoła Katolickiego [dalej: KKK] 1275.
2   Por. A. Caprioli, Iniziazionen cristiana: linee per una lettura teologica, [w:] La nuova 

proposta di iniziazione alla vita cristiana. Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti. Teo-
logia – Liturgia – Pastorale, praca zbiorowa, Leumann (Torino) 1985, s. 111–129; R. Fal-
sini, L’iniziazione cristiana e i suoi sacramenti, Milano 1986, s. 212–214; M. Augé, Bat-
tesimo, Confermazione, Eucaristia. Riflessioni sui sacramenti dell’iniziazione cristiana, 
Roma 1993. 



nym, a przede wszystkim jakość dawanego świadectwa życia wiarą przez już 
ochrzczonych, którzy często potrzebują „nowej” ewangelizacji3. 

Mając powyższe na uwadze, wymiar inicjacyjny liturgii należy rozpa-
trywać najpierw w sensie ścisłym, w wymiarze trzech sakramentów ini-
cjacyjnych (1), a w szczególności w Eucharystii jako sakramencie per-
manentnej inicjacji (2), a następnie w sensie szerszym zostanie ukazany 
inicjacyjny wymiar całej liturgii, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
słowa Bożego (3).

Sakramenty inicjacji chrześcijańSkiej

Na przestrzeni dziejów różnie kształtowała się praktyka chrześcijań-
skiego wtajemniczania poprzez sakrament chrztu, bierzmowania i Eucha-
rystii. Po zaniku chrztu dorosłych i obowiązkowego katechumenatu przy-
jęła się powszechna praktyka chrztu dzieci, którym udzielano kolejnych 
sakramentów inicjacyjnych w kilkuletnich odstępach czasu. Do reformy 
II Soboru Watykańskiego w podobny sposób odbywało się wtajemnicza-
nie chrześcijańskie osób dorosłych (posługiwano się tym samym obrzę-
dem co przy chrzcie dzieci). Stopniowo zanikał także wewnętrzny związek 
pomiędzy tymi sakramentami, a samo przygotowanie do nich, zwłaszcza 
w przypadku osób dorosłych, odbywało się poprzez katechezę, ale poza 
kontekstem liturgicznym i wprowadzaniem w dojrzałe życie chrześcijań-
skie we wspólnocie wiernych.

W wyniku reformy liturgicznej ostatniego soboru watykańskiego w Ko-
ściele obowiązują zasadniczo dwa sposoby wtajemniczenia chrześcijańskie-
go, odrębny dla dzieci (niemowląt): Obrzędy chrztu dzieci4 oraz podzielony 
na 4 okresy i 3 stopnie dla dorosłych: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemni-
czenia dorosłych5.

3   R. Falsini, L’iniziazione cristiana…, dz. cyt., s. 33–66; C. Krakowiak, Katechumenat 
chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin 2003, s. 295–299.

4   Obrzędy chrztu dzieci według rytuału rzymskiego [dalej: OCD], Katowice 1972. 
5   Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diece-

zji polskich [dalej: OCWD], Wprowadzenie teologiczne, nr 4, Katowice 1988.
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Nowe Obrzędy chrztu dzieci, obowiązujące w Polsce od Wigilii Paschalnej 
1973 r., zrodziły pewne wymagania natury duszpasterskiej i obrzędowej6. Po-
równując przedsoborowe obrzędy chrztu dzieci z obrzędami nowymi, zauwa-
żamy najpierw cały szereg pozytywnych zmian: wymaga się katechetyczne-
go przygotowania rodziców i chrzestnych7, obrzędy odznaczają się większą 
prostotą, są bardziej zwarte i łatwiejsze w odbiorze oraz opuszczono w nich 
zbędne powtórzenia, np. podwójne wyznanie wiary i potrójny egzorcyzm. 
W nowych obrzędach pominięto również gesty budzące opory natury higie-
nicznej (np. tchnienie i dotknięcie śliną). Wprowadzono natomiast znaki bar-
dziej czytelne i o głębszej wymowie (np. przekazanie światła od paschału, 
od którego zapalają świece rodzice dziecka).

Po ukazaniu się w 1972 roku nowej księgi liturgicznej Obrzędy chrześci-
jańskiego wtajemniczenia dorosłych (OCWD) pojawiło się sporo pozytyw-
nych recenzji. Wielu komentatorów uważa to dzieło za najlepszy i najbardziej 
dojrzały owoc posoborowej odnowy liturgicznej8.

Zasadnicze novum księgi to przywrócony przez Sobór Watykański II kate-
chumenat, który też polecił opracować specjalne obrzędy liturgiczne, uświę-
cające kolejne etapy katechumenatu9. Obecnie jedynie w nadzwyczajnych 
okolicznościach i za zezwoleniem biskupa diecezjalnego można udzielić 
dorosłemu chrztu bez okresu stopniowego wtajemniczania, zwanego kate-
chumenatem, który normalnie powinien trwać, w zależności od zróżnico-
wanych okoliczności i warunków, od kilku miesięcy do nawet kilku lat10. 
Dotąd chrzczono po dłuższej lub krótszej katechizacji, zwykle indywidual-
nej, a pierwszy kontakt z liturgią oraz ze wspólnotą (często bez wspólnoty) 
odbywał się podczas chrztu. Na mocy obowiązującego prawa taka praktyka 
jest dziś zabroniona. Przygotowanie do pełnego wtajemniczenia, czyli do peł-
nej dojrzałości chrześcijańskiej, jakim jest przyjęcie chrztu, bierzmowania 
i Eucharystii, winno odbywać się stopniowo, a każdy etap powinien poprze-

  6   Por. Materiały z sympozjum liturgicznego „O obrzędach chrztu dzieci”, Ruch Biblijny 
i Liturgiczny [dalej: RBL], 1972, nr 2.

  7   M. Dujarier, Instytucja rodziców chrzestnych, „Concilium” 1966, s. 7, s. 65, 68.
  8   Por. szerzej: H. J. Sobeczko, Nowa księga liturgiczna „Obrzędy chrześcijańskiego 

wtajemniczenia dorosłych” a  przygotowanie wiernych do  pełnego udziału w  Eucharystii, 
[w:] Ewangelizacja i Eucharystia. Program duszpasterski na rok 1992/93 Komisji Episkopatu 
Polski Duszpasterstwa Ogólnego, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1992, s. 235.

  9   Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium [dalej: 
KL], 64–66.

10   OCWD, Wprowadzenie, nr 20, rozdz. I, nr 98; rozdz. II, nr 240, s. 25, 55, 111.
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dzać wystarczająco długi okres specyficznej formacji. Okresy te nowa księ-
ga nazywa następująco: prekatechumenat, katechumenat, czas oczyszczenia 
i oświecenia, a po przyjęciu sakramentów wtajemniczenia następuje okres 
mistagogii. Aby sprostać nowym wymogom, jakie stawia OCWD, należy 
w diecezjach powołać specjalne Ośrodki Katechumenalne.

Cała koncepcja nowej księgi OCWD opiera się na teologicznej zasadzie 
jedności trzech sakramentów wtajemniczenia. Wynika z tego, iż Eucharystii 
nie można odrywać od dwóch pozostałych sakramentów wtajemniczenia, 
to jest od chrztu i bierzmowania. Istnieje zatem między nimi ścisły związek. 
Dopiero przez te trzy sakramenty człowiek zostaje w pełni wtajemniczony, 
to jest włączony w misterium Chrystusa i Kościoła. Wtajemniczenie to nie 
tyle wprowadzenie do obrzędów sakramentalnych, ile integracja ze wspól-
notą – Kościołem, to jest z Chrystusem żyjącym we wspólnocie Kościoła. 
Stąd pełne uczestnictwo w Eucharystii nie może ograniczyć się tylko do jed-
norazowego przyjęcia Komunii Świętej, ale musi obejmować również coraz 
ściślejszy związek z Ciałem Chrystusa, którym jest Kościół. Dochodzi wów-
czas do komunii z Chrystusem w wieloraki sposób obecnym w Kościele. 
Dlatego księga OCWD przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej nie nazywa „pełnym 
uczestnictwem” ale „uczestnictwem sakramentalnym”. Pełne uczestnictwo 
musi sprowadzać się do „coraz lepszego urzeczywistniania misterium pas-
chalnego w praktyce życia”11.

Eucharystia  
pErmanEntnym sakramEntEm wtajEmniczEnia

Dwa pierwsze sakramenty inicjacyjne (chrzest i bierzmowanie) chrześci-
janin przyjmuje tylko raz w życiu, natomiast Eucharystię przez całe życie, 
zwłaszcza w niedzielę. Eucharystia zatem nie przestaje być sakramentem 
inicjacji po Pierwszej Komunii Świętej, ale pozostaje nim do końca życia, 
do momentu śmierci (wiatyk). Inicjacja chrześcijańska jest zatem długim pro-
cesem dochodzenia do pełnej dojrzałości chrześcijańskiej. Proces ten w ciągu 

11   Tamże, nr 36–37, s. 30; zob. także na temat pełnego uczestnictwa: H. J. Sobeczko, Pełne 
i owocne uczestnictwo w Eucharystii, [w:] Eucharystia w życiu Kościoła, red. A. Żądło, Ka-
towice 2005, s. 101–123.

12 ks. Helmut Jan Sobeczko12 ks. Helmut Jan Sobeczko



dziejów przybierał różne kształty i ulegał zmianom pod wpływem zmieniają-
cych się uwarunkowań12.
Katechizm Kościoła Katolickiego nie tylko potwierdza jedność sakramen-

tów wtajemniczenia, ale podkreśla wyjątkową rolę Eucharystii, kiedy, cytu-
jąc fragment Konstytucji apostolskiej Pawła VI Divinae consortium naturae, 
stwierdza: 

Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę 
Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia na-
turalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest zostają umocnieni przez sakrament 
bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten spo-
sób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stop-
niu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości (KKK, 1212).

Jakie wynikają z tego konsekwencje natury praktycznej? Jedność ta pocią-
ga za sobą również ustaloną przez tradycję Kościoła kolejność ich udzielania. 
Do Eucharystii prowadzi chrzest i bierzmowanie. Tak było nie tylko w staro-
żytności chrześcijańskiej, kiedy udzielano sakramentów wtajemniczenia do-
rosłym i dzieciom w jednym obrzędzie liturgicznym podczas Wigilii Paschal-
nej, ale również w średniowieczu (do XII wieku). Od Soboru Laterańskie-
go IV (1215 r.) Komunię dzieci przesunięto na wiek „rozeznania”, od chrztu 
oddzielono również bierzmowanie, tym bardziej że biskup nie zawsze mógł 
być obecny przy chrzcie. Przyjęła się następująca kolejność udzielania sa-
kramentów wtajemniczenia: chrzest w niemowlęctwie, bierzmowanie około 
7 roku życia, Eucharystia w okresie 12–16 roku życia. Porządek ten istniał 
niemal do naszych czasów.

Pierwsze oficjalne odwrócenie kolejności udzielania tych sakramentów 
(bierzmowanie po Eucharystii) nastąpiło we Francji w 1748 r., kiedy to sy-
nod w Tuluzie zadecydował, aby do bierzmowania dopuszczać tylko te dzie-
ci, które już przyjęły Pierwszą Komunię świętą. Uzasadniano to względa-
mi katechetycznymi (lepsze przygotowanie dzieci). One to zadecydowały, 
iż również inne diecezje francuskie zaczęły praktykę tę wprowadzać w życie. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Stolica Apostolska tej praktyki nie akcep-
towała, gdyż jeszcze w 1897 r. papież Leon XIII w liście do biskupa Marsylii 
przypominał, że bierzmowanie jest etapem na drodze do Eucharystii.

12   Por. szerzej: R. Falsini, L’Eucaristia dominicale tra teologia e pastorale, Cinisello Bal-
samo (Milano) 1995.
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Pośrednio i w sposób niezamierzony praktykę francuską wsparł tzw. de-
kret o wczesnej Komunii Świętej papieża Piusa X z 1910 r.13. Na dotych-
czasowy wiek bierzmowania przesunięto Pierwszą Komunię Świętą. Dekret 
papieski pomija milczeniem sprawę bierzmowania i nie akcentuje również 
jedności trzech sakramentów wtajemniczenia. Kodeks Prawa Kanonicznego 
z 1917 r. (788) podaje jeszcze wiek około 7 lat jako odpowiedni dla przyjęcia 
sakramentu bierzmowania, ale w praktyce duszpasterskiej przepis ten nie był 
respektowany. Praktyka francuska, polegająca na bierzmowaniu młodzieży 
w wieku dojrzewania, przyjęła się również w innych krajach14.

Posoborowa nauka o jedności sakramentów wtajemniczenia ukazuje nam 
również w nowym świetle sakrament Eucharystii. Jest on szczytem i celem 
całego procesu wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego nie można Eucha-
rystii odrywać od obu pozostałych sakramentów, gdyż istnieje między nimi 
ścisły związek i przez te trzy sakramenty wierzący zostaje w pełni wtajemni-
czony, to jest włączony w misterium Chrystusa i Kościoła.

Ta nauka soborowa winna znaleźć poczesne miejsce w formacji wier-
nych. W konsekwencji w nauczaniu nie należy przywiązywać większej wagi 
do konieczności chrztu i bierzmowania niż do niedzielnego uczestniczenia 
w Eucharystii. Jednym słowem chodzi o generalną zmianę mentalności, któ-
ra pozwoli traktować chrzest, bierzmowanie i Eucharystię jako jedną całość. 
Wszystkie te trzy sakramenty (z coniedzielnym uczestnictwem w Euchary-
stii) mogą doprowadzić do pełnej dojrzałości chrześcijańskiej. 

Tego rodzaju integralna wizja procesu wtajemniczenia chrześcijańskiego 
wpłynie również na głębszą argumentację teologiczną niedzielnego obowiąz-
ku uczestniczenia w Eucharystii. Ponieważ wtajemniczenie chrześcijańskie 
jest procesem od chrztu do ostatniej Eucharystii w życiu (wiatyku), dlatego 
nie można być w pełni dojrzałym chrześcijaninem bez coniedzielnej Eucha-
rystii. Bez niej chrześcijanin naraża się na utratę otrzymanych podczas chrztu 
i bierzmowania darów, z darem życia wiecznego włącznie. Niedzielna Eu-
charystia jest zatem sprawą egzystencji chrześcijanina, a więc sprawą życia 

13   Dekret Świętej Kongregacji dla Spraw Sakramentów Świętych, Quam singulari (8 VIII 
1910), Akta Stolicy Apostolskiej, [dalej: AAS] 2 (1910), s. 582–583. Stwierdza on: „I. Aetas 
discretionis tum ad confessionem tum ad s. Communionem ea est, in qua puer incipit ratiocinari, 
hoc est circa septimum annum, sive supra, sive infra […]. II. Ad primam confessionem et ad 
primam Communionem necessaria non est plena et perfecta doctrinae christianae cognitio […]”. 

14    Szerzej zob. H. J. Sobeczko, Czy istnieje optymalny wiek kandydatów do bierzmowa-
nia?, [w:] Sakramenty inicjacji w  liturgii i  w praktyce duszpasterskiej, red. R. Pierskała, 
H. J. Sobeczko, Opole 1996, s. 127–136.

14 ks. Helmut Jan Sobeczko14 ks. Helmut Jan Sobeczko



albo śmierci, sprawą wyboru największego dobra, jakim jest nieśmiertelne 
życie z Chrystusem. Do udziału w niedzielnym zgromadzeniu eucharystycz-
nym współczesnego człowieka nie przekona jedynie argumentacja nakazowa, 
którą współczesny człowiek najczęściej postrzega jako zamach na swoją wol-
ność i godność osobistą.

Eucharystia kontynuuje zatem rozpoczęty na chrzcie proces wtajemnicza-
nia i dojrzewania (włączania) do życia Bożego, które na co dzień winno owo-
cować w postępowaniu w coraz doskonalszej miłości. Z woli Chrystusa ten 
proces wielorakiego wtajemniczania podtrzymuje przede wszystkim niedziel-
na Eucharystia. Bez niej życie Boże w człowieku zamiera, zanika również 
świadomość bycia Kościołem. Dlatego też od czasów apostolskich Kościół 
zachęca, a nawet zobowiązuje swoich wiernych do uczestnictwa w niedziel-
nym zgromadzeniu eucharystycznym. Dzisiaj jednak uświadamiamy sobie co-
raz bardziej, iż teologiczna motywacja niedzielnego świętowania musi opierać 
się przede wszystkim na przekazach biblijnych, a w szczególności na postępo-
waniu i nauczaniu samego Chrystusa, gdyż to On właśnie zapoczątkował cykl 
niedzielnego świętowania i przekazał go Kościołowi. To zmartwychwstały 
Chrystus przychodzi do niedzielnego zgromadzenia eucharystycznego, umac-
nia uczestników pokarmem swego słowa oraz swoim Ciałem i Krwią. Tej ko-
munii z sobą i braćmi Chrystus dokonuje mocą swego Ducha, którego wylewa 
na uczestników15.

Udział w niedzielnej Eucharystii, gwarantujący trwanie w życiu Bożym, 
nie może być jedynie czystą „konsumpcją”. Stały proces pogłębiającej się ko-
munii z Chrystusem i braćmi musi uwidocznić się w życiu codziennym coraz 
większymi owocami miłości. To także istotny element procesu permanentnej 
inicjacji eucharystycznej i chrześcijańskiej pobożności. Eucharystia jest sa-
kramentem życia, a sprawdzianem prawdziwej żywotności jest miłość. In-
nymi słowy w świadomości chrześcijanina żywa musi być wzajemna relacja 
między sakramentem Eucharystii a „sakramentem biednego i potrzebującego 
brata” (św. Jan Chryzostom)16. 

Permanentna funkcja inicjacyjna Eucharystii wymaga integralnej wizji Eu-
charystii i udziału w niej, zarówno w sensie teologicznym (Pamiątka, Ofiara, 

15   Por. szerzej H. J. Sobeczko, Niedzielna Eucharystia sakramentem permanentnego wta-
jemniczania chrześcijańskiego, [w:] Ineffabile Eucharistiae donum, red. T. Dola, Opole 1997, 
s. 393–406.

16   Por. Homilia In Mat. 50, 3–4, Patrologia Graeca 58, 508–509; tłum. polskie zob. Litur-
gia Godzin, t. IV, s. 135–136.

15Inicjacyjny wymiar liturgii



Uczta), jak i obrzędowym (liturgia słowa i liturgia eucharystyczna). Owocne 
uczestnictwo w Eucharystii musi więc uwzględniać wszystkie elementy inte-
gralnego rozumienia celebrowanego misterium wiary17. 

Pełnego i owocnego uczestnictwa w Eucharystii nie można zacieśniać je-
dynie do przyjęcia Komunii Świętej, czego wyrazem są chociażby napisy 
na pamiątkowych obrazkach pierwszokomunijnych. Troskę o pełne uczest-
nictwo i jego precyzację dokładnie określa soborowa konstytucja liturgiczna: 

Kościół zatem bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie w tym misterium 
wiary nie uczestniczyli jak obcy lub milczący widzowie, lecz aby przez obrzę-
dy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli, w świętej czynności brali udział 
świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez słowo Boże, posilali 
się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dziękczynienie, aby ofiarując 
niepokalaną Hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli 
się ofiarowywać samych siebie i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem 
doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby ostatecznie 
Bóg był wszystkim we wszystkich (KL 48).

W świetle tych słów pełne i owocne uczestnictwo w Eucharystii winno 
polegać na: 

 – słuchaniu słowa Bożego; 
 – składaniu Bogu dziękczynienia za dokonane i uobecniane misterium 

paschalne; 
 – ofiarowaniu niepokalanej hostii i to „nie tylko przez ręce kapłana, lecz 

także razem z nim należy uczyć się samych siebie składać w ofierze i za 
pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalić się w zjednoczeniu 
z Bogiem i wzajemnie ze sobą” (KL 48); na tym stwierdzeniu polega wła-
śnie istota współofiarowania;
 – posilaniu się przy stole Ciała i Krwi Pańskiej.

Wyżej wymienionych elementów nie można stosować jedynie cząstko-
wo i wybiórczo. Wszystkie one należą do istoty integralnie pojętej Eucha-
rystii i uczestnictwa w niej, a co za tym idzie, jak już wspomniano wyżej, 
także do integralnie rozumianej pobożności eucharystycznej18. W świado-

17   Por. szerzej H. J. Sobeczko, Postawy wewnętrzne i zewnętrzne w czynnym uczestnictwie 
wiernych we Mszy Świętej, RBL, 1989, nr 48, s. 207–224.

18   Tenże, Różne formy pobożności eucharystycznej, [w:] Wobec tajemnicy Eucharystii, red. 
S. Rabiej, Opole 1997, s. 87–89.
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mości uczestnika celebracji eucharystycznej winny one narastać, zaś celem 
nadrzędnym i punktem kulminacyjnym ma być prawdziwe i sakramentalne 
zjednoczenie (komunia) z Chrystusem i braćmi w Duchu Świętym. Ponieważ 
w celebracji eucharystycznej następuje wielorakie uobecnianie się Chrystusa, 
również komunia z Nim musi być wieloraka i nie może ograniczać się tyl-
ko do przyjęcia samych postaci eucharystycznych, gdyż musi je poprzedzać 
„komunia” słowa Bożego, polegająca na jego realizacji w życiu codziennym.

Na pełny i świadomy udział wiernych w Eucharystii należy ponadto spoj-
rzeć w kontekście historycznym, aby uniknąć negatywnych konsekwencji 
okresu potrydenckiego, zwłaszcza zaniku udziału wiernych w celebrowanej 
Eucharystii. Dzisiaj możemy już określić, jakie przyczyny i uwarunkowania 
wpłynęły na taki stan rzeczy19. Wystarczy wymienić chociażby niezrozumiały 
język, a także po cichu odmawiane modlitwy (łącznie z Modlitwą euchary-
styczną), brak podziału funkcji (wszystko wykonywał odprawiający kapłan), 
pojawiające się liczne nadużycia i dziwolągi w samej celebracji, chociażby 
tzw. missae siccae albo bi-, tri-, quadrofaciatae20.

Obok składania Bogu dziękczynienia, podstawowe znaczenie w pobożno-
ści eucharystycznej i w pełnym uczestnictwie, dokumenty magisterium Ko-
ścioła na drugim miejscu wymieniają „wspólne składanie ofiary”, to jest włą-
czenie się do uobecnionej ofiary Chrystusa21. Na mocy chrztu czyni to całe 
zgromadzenie, które w ten sposób realizuje swoje powszechne kapłaństwo. 
Włączenie się w ofiarę Chrystusa ułatwia głośne odmawiane przez celebransa 
Modlitwy eucharystycznej. Należy przypominać, że tylko kapłan konsekruje, 
ale wszyscy współofiarują. Podczas celebracji eucharystycznej Chrystus Pan 
ofiaruje się Ojcu, czyni to w jedności z Nim cały Kościół (głowa i członki). 
Kościół, wspominając i uobecniając misterium śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa, przedstawia Ojcu ofiarę swego Syna, który przyjmuje, uświęca 
i włącza w swoją ofiarę duchowe ofiary wszystkich, którzy tworzą z Nim 
jedno ciało. Kościół, utożsamiając się z Chrystusem we Mszy świętej, jest 
równocześnie ofiarnikiem i ofiarą. Ofiaruje Bogu Ojcu „niepokalaną Hostię”, 
to jest Jezusa Chrystusa, oraz ofiaruje siebie samego. Kościół, który gromadzi 

19   W. Schenk, Udział ludu w ofierze Mszy świętej. Zarys historyczny, [w:] Wprowadzenie 
do liturgii, red. F. Blachnicki, W. Schenk, R. Zielasko, Poznań – Warszawa – Lublin 1967, 
s. 207–238.

20   Por. K. Dola, Konfraternie kapłańskie w diecezji wrocławskiej u schyłku średniowiecza, 
„Studia Historyczno-Teologiczne Śląska Opolskiego”,1981, s. 212–218.

21   Instrukcja Eucharisticum mysterium, nr 12; Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzym-
skiego [dalej: OWMR] 95.
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się na Eucharystię, nie jest anonimową masą, ale wspólnotą poszczególnych 
osób. Konieczna jest zatem osobista akceptacja i świadome zjednoczenie się 
z Chrystusem w Jego akcie ofiarniczym. Chodzi zatem o świadome włączenie 
się i współofiarowanie.

Warto przywołać w tym miejscu również słowa papieża Jana Pawła II: 

Uczestnicząc bowiem w ofierze Krzyża, chrześcijanin dostępuje udziału 
w ofiarnej miłości Chrystusa i zostaje uzdolniony oraz zobowiązany do oka-
zywania tejże miłości w życiu poprzez wszystkie swoje postawy i czyny. 
W życiu moralnym objawia się i urzeczywistnia także królewska posługa 
chrześcijanina: im bardziej jest on posłuszny – z pomocą łaski – nowemu 
prawu Ducha Świętego, tym bardziej wzrasta w wolności, do której jest po-
wołany poprzez posługę prawdy, miłości i sprawiedliwości22.

Reasumując, można powiedzieć, że na współofiarowanie składają się dwa 
istotne elementy:

 – ofiarowanie Ojcu Chrystusa, czyli sam Jezus jest naszym najdoskonal-
szym darem; dokonuje się to przez „ręce” kapłana i razem z nim (bez ka-
płana ofiara wiernych nie może się dokonać), przy równoczesnej łączno-
ści – mocą Ducha Świętego – z Chrystusem-Kościołem;
 – ofiarowanie Bogu siebie samego jest to osobiste oddanie się w miłości 

i posłuszeństwie, to zgoda i konsekwentna realizacja w życiu codzien-
nym woli Chrystusa, a w rezultacie jest to całkowite oddanie siebie bra-
ciom. Miłość braterska jest dlatego jedyną weryfikacją współofiarowania 
siebie samego w Eucharystii.
Współofiarowanie nie jest również jednorazowym aktem, który deklaruje-

my podczas liturgii, zwłaszcza w czasie modlitwy eucharystycznej po anam-
nezie, ale jest także stałą postawą życiową; postawą trudną, dlatego trzeba się 
jej uczyć od nowa każdego dnia do końca życia, jak z naciskiem stwierdza 
konstytucja o liturgii świętej (KL 48). Ofiarowanie siebie jest procesem sta-
łym i wychodzi również poza ramy każdej celebracji eucharystycznej, gdyż 
polega – jak zaznaczono wyżej – na „okazywaniu miłości w życiu poprzez 
wszystkie swoje postawy i czyny”. W uczeniu się takiej postawy ogromną 
rolę odgrywa usłyszane i dobrze przyjęte słowo Boże23.

22   Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 107.
23   Szerzej zagadnienie omawia R. Zielasko, Msza święta i uczestnictwo w niej według teo-

logii współczesnej, [w:] Wprowadzenie do liturgii…, dz. cyt., s. 239–251; J. Grześkowiak, 

18 ks. Helmut Jan Sobeczko18 ks. Helmut Jan Sobeczko



inicjacyjny wymiar pełnego i owocnego uczeStnictwa 
w całej liturgii

Jak wynika z teologii sakramentów inicjacyjnych, zwłaszcza Eucharystii, 
wtajemniczenie chrześcijańskie jest procesem dojrzewania (doskonalenia 
się) w wierze przez całe życie chrześcijanina. W tym procesie zasadniczą 
rolę pełnią oprócz sakramentów inicjacyjnych również pozostałe sakramen-
ty i wszystkie inne formy liturgiczne, łącznie ze świętowaniem roku litur-
gicznego. Istnieje jednak jeden zasadniczy warunek: uczestnictwo w cele-
browanej liturgii, jak to wskazano już wyżej, musi być pełne, świadome, 
czynne i owocne24.

Pełne i owocne uczestnictwo w liturgii należało do głównych założeń i ce-
lów soborowej reformy i odnowy liturgicznej. Konstytucja liturgiczna II So-
boru Watykańskiego mówi o tym w 25 artykułach25. Wystarczy przytoczyć 
artykuł nr 14: 

Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszyscy wierni byli wdrażani do pełnego, 
świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, jakiego domaga 
się sama natura liturgii. Na mocy chrztu lud chrześcijański, będąc „wybranym 
plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na wła-
sność przeznaczonym” (1 P 2, 9; por. 2, 4n), jest uprawniony i zobowiązany 
do takiego udziału.

 Ze słów tych wynika, że na mocy przyjętego chrztu wierni nie tyl-
ko mają prawo do pełnego uczestnictwa, ale do takiego są również zo-
bowiązani. Konstytucja liturgiczna nie precyzuje dokładnie, na czym 
to pełne uczestnictwo w liturgii ma polegać26, ale podaje jeszcze kilka 
dodatkowych przymiotników takiego uczestnictwa. Ma ono być również 

Wewnętrzne uczestnictwo we Mszy świętej, [w:] Eucharystia w duszpasterstwie, red. l. Sza-
frański, Lublin 1977, s. 50–72.

24   H. J. Sobeczko, Pełne i owocne uczestnictwo w Eucharystii, [w:] Eucharystia w życiu 
Kościoła, red. A. Żądło, Katowice 2005, s. 101–123.

25   H. Schmidt, La Costituzione sulla sacra Liturgia. Testo – Genesi – Commento – Docu-
mentazione, Roma 1966, s. 330.

26   Por. KL 14, 21, 41.
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świadome27, wspólnotowe28, pobożne29, owocne30, łatwe31, doskonałe32, 
wewnętrzne i zewnętrzne33. Wszystkie te określenia można sprowadzić 
do wspólnego pojęcia – ma być „pełne”, co sprawi, że uczestnictwo ta-
kie będzie również „owocne”34. Ma to doprowadzić do „nieustannego 
pogłębiania chrześcijańskiego życia wiernych”, a także „przyczynić się 
do zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa”35. 

Nie trzeba dlatego udowadniać, że do natury liturgii należy jej wymiar ini-
cjacyjny, co wyraźnie stwierdza również konstytucja soborowa: „W liturgii, 
zwłaszcza w Boskiej Ofierze eucharystycznej, dokonuje się dzieło naszego 
Odkupienia; w najwyższym stopniu przyczynia się ona do tego, aby wierni 
swoim życiem wyrażali oraz ujawniali innym ludziom misterium Chrystusa 
i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła”36. Ten cel inicjacyjny w liturgii 
dokonuje się bowiem poprzez „widzialne znaki, jakimi posługuje się święta 
liturgia na oznaczenie niewidzialnych rzeczywistości Bożych, które zosta-
ły wybrane przez Chrystusa lub przez Kościół. Dlatego nie tylko podczas 
czytania tego, «co zostało napisane dla naszego pouczenia» (Rz 15, 4), lecz 
także wtedy, gdy Kościół modli się, śpiewa lub działa, wiara uczestników 
wzrasta, a dusze wznoszą się ku Bogu, aby Mu oddać duchowy hołd i otrzy-
mać obfitszą łaskę”37. 

Chrystus w liturgii głosi zatem swoją „radosną Nowinę” (Ewangelię) 
nie tylko poprzez słowo Boże, ale również poprzez całokształt celebrowa-
nej liturgii. Dlatego obrzędy liturgiczne, każdy znak liturgiczny, muszą być 
bardziej czytelne, gdyż dopiero wówczas mogą skuteczniej oddziaływać. 

27   Por. tamże, 11, 48, 79.
28   Por. tamże,  21, 27.
29   Por. tamże,  48, 50.
30   Por. tamże, 11.
31   Por. tamże, 79.
32   Por. tamże,  55.
33   Por. tamże, 19.
34   Por. F. Kohlschein, „Bewüßte, tätige und fruchtbringende Teilnahme” (SC 14) zur 

Rezeption des Leitmotivs der Gottesdienstreform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, 
[w:] Wprowadzanie soborowej odnowy liturgicznej, red. E. Mateja, R. Pierskała, Opole 1999, 
s. 15–28.

35   Por. KL 1.
36   Tamże, 2.
37   Tamże, 33. 
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Sobór Watykański II stwierdził, iż większą skuteczność inicjacyjną liturgia 
uzyska dzięki przeprowadzonej reformie według następujących, szczegó-
łowo określonych przez siebie zasad (KL 34–36): 

 – obrzędy mają odznaczać się szlachetną prostotą; mają być krótkie i ja-
sne, bez niepotrzebnych powtórzeń; dostosowane do pojętności wiernych, 
aby nie potrzebowały wielu wyjaśnień;
 – należy dowartościować słowo Boże; czytania mają być dłuższe, bardziej 

urozmaicone i lepiej dobrane; 
 – homilia winna być integralną częścią liturgii; bardzo starannie należy 

wypełniać obowiązek jej głoszenia; winna być mistagogią – wtajemnicze-
niem w sprawowane i obecne w liturgii misterium Chrystusa;
 – należy położyć nacisk na katechezę ściśle liturgiczną; krótkie pouczenia 

należy przewidzieć również w czasie celebry;
 – zwłaszcza tam, gdzie brak kapłana, należy odprawiać nabożeństwo sło-

wa Bożego w niedziele i święta, a także w wigilie większych uroczystości 
oraz niektóre dni Adwentu i Wielkiego Postu;
 – oprócz języka łacińskiego należy w większym zakresie wprowadzić ję-

zyki narodowe.
Te zasady reformy liturgicznej zostały w następnych dokumentach znacz-

nie rozwinięte, a głównie w latach 1965–1970 wprowadzone w życie. Najbar-
dziej widocznym efektem tych prac stały się posoborowe księgi liturgiczne 
i ich narodowe przekłady. 

Jeszcze przed soborem działacze ruchu liturgicznego zdawali sobie spra-
wę, że istotną rolę w pełnym uczestnictwie w liturgii odgrywa język. Z do-
świadczenia minionych wieków wiedziano, że niezrozumiały język prowadzi 
do magicznego i często błędnego interpretowania liturgii, a co za tym idzie, 
do niewłaściwego i mało owocnego w niej udziału.

Z punktu widzenia teologicznego i ewangelizacyjnego język liturgiczny 
może wyrażać się w różnych formach przekazu. Oprócz formuł słownych wy-
raża się również poprzez gesty, postawy, a zwłaszcza muzykę i inne dzieła 
sztuki (architekturę, malarstwo i rzeźbę). Zgodnie z zaleceniem soborowym, 
szeroko rozumiany język liturgiczny powinien być czytelny i piękny oraz od-
znaczający się szlachetną prostotą (KL 122–130). Swoim pięknem powinny 
przemawiać wszystkie formy obrzędowe, zewnętrzne postawy, teksty, a także 
przestrzeń czasu i miejsca. Taki język co pewien czas powinien być ulepszany, 
zwłaszcza wówczas, kiedy przestaje być czytelny. Był to także cel ostatniej re-
formy i odnowy soborowej (KL 21). Dokonano radykalnej reformy całej litur-
gii rzymskiej, a poszczególnym kręgom cywilizacyjnym i kulturowym pozwo-
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lono na daleko idącą akomodację i inkulturację. Proces ten nie został jeszcze 
w pełni ukończony i wciąż trwa38. 

Inicjacyjny wymiar liturgii widoczny jest przede wszystkim w posobo-
rowym dowartościowaniu słowa Bożego w każdej czynności liturgicznej. 
Powróciła świadomość rzeczywistej obecności Chrystusa w słowie Bożym, 
bo „gdy w Kościele czyta się Pismo święte, On sam przemawia” (KL 7), 
dlatego „obficiej zastawiono wiernym stół słowa Bożego” i „szerzej otwar-
to skarbiec biblijny, tak by w określonej liczbie lat odczytano ludowi waż-
niejsze części Pisma świętego” (KL 51). 

W literaturze dotyczącej liturgii słowa stosunkowo dużo miejsca po-
święca się kerygmatycznej funkcji słowa Bożego. Jest ona czymś istot-
nym i nie można jej lekceważyć, gdyż przez „ zbawcze słowo rodzi się 
wiara w sercach niewierzących, a w sercach wierzących rozwija; dzięki 
niej powstaje i wzrasta wspólnota wiernych”39. Mówiąc o teologicznym 
wymiarze liturgii słowa, powinniśmy najpierw zwrócić uwagę na re-
lację między słowem i sakramentem, gdyż obie te rzeczywistości wza-
jemnie się uzupełniają i stanowią „jeden akt kultu” (KL 56). Potwierdza 
to również nowy Katechizm Kościoła Katolickiego: „Liturgia słowa jest 
integralną częścią celebracji sakramentalnej” (n. 1154). Słowo Boże i sa-
krament to zewnętrzne (słyszalne i widzialne) formy przekazywania lu-
dziom zbawienia, przy czym uderza ich podobieństwo, ale i niewątpliwa 
odmienność, a przede wszystkim ich organiczna łączność w obrzędach 
wszystkich sakramentów40. 

Należy także wskazać na zbawczy dynamizm słowa, w którym obecny 
jest Chrystus. Ta zbawcza obecność Chrystusa urzeczywistnia się w sło-
wie Bożym wskutek działania Ducha Świętego, dzięki któremu możemy 
również usłyszeć i doświadczyć zbawczej mocy słowa Chrystusa, cho-
ciaż odszedł On już z tej ziemi. „I słowo to nie tylko odtwarza to, co się 
już stało, ale prawdziwie, aktualnie działa aż do końca świata w stosunku 
do każdego, kto go słucha i z wiarą przyjmuje41

. Słowu Bożemu przypisy-
wano zawsze sakramentalną moc i zbawczą skuteczność.

38   Obszerny materiał analityczny zob. w pracy zbiorowej Liturgia e adattamento. Dimen-
sioni culturali e teologico-pastorali, Roma 1990.

39   Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis [dalej: 
DK], 4.

40   S. Moysa, Słowo Zbawienia, Kraków 1974, s. 183.
41   Tamże, s. 186.
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W oparciu o dokumenty soborowe można zestawić następująco moc zbaw-
czą i skuteczność słowa Bożego, która dokonuje się mocą Ducha Świętego:

 – rodzi wiarę i ją utwierdza (KO 21): „wiara ze słuchania, a słuchanie 
przez słowo Chrystusowe” (Rz 10, 17); 
 – jest źródłem życia dla Kościoła po wszystkie czasy (KK 20);
 – jest „podporą i siłą życiodajną”, gdyż „w słowie Bożym tkwi tak wielka 

moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą życiową, a dla synów 
Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym 
i stałym życia duchowego” (KO 21, 26);
 – „zgromadza wiernych” (KK 26);
 – „jednoczy Lud Boży” (DK 4);
 – utrzymuje Kościół w ciągłej młodości (KK 4)42.

Aby uczestnictwo w liturgii słowa było pełne i owocne, muszą być speł-
nione odpowiednie warunki. Słuchanie to osobowy dialog między żywymi 
osobami, między obecnym w słowie Chrystusem i konkretnym człowie-
kiem. Słuchacz winien mieć świadomość tego, z kim rozmawia i kogo słu-
cha. Nie wystarczy tylko percepcja dźwięku lub obojętne przyjmowanie 
czegoś do wiadomości. Dialog oznacza również odpowiedź, oznacza uak-
tywnienie całej osobowości, całego wnętrza człowieka. Odpowiedź na sło-
wo Boże nie może zatem ograniczyć się do samego obrzędu, ona zweryfi-
kuje się w pełni dopiero poza liturgią, w życiu codziennym. Słowo Boże nie 
jest więc monologiem, ale domaga się odpowiedzi, stąd po czytaniu nastę-
puje śpiew lub chwila milczenia. Odpowiedzią jest również modlitwa po-
wszechna, a zwłaszcza bardziej świadomy udział w celebrowanej liturgii.

Przy słuchaniu słowa Bożego ważna jest ponadto świadomość, że Bóg 
w swoim Synu mówi specjalnie do mnie. Wprawdzie słowo Boże skierowane 
jest do całego Kościoła, ale w tej konkretnej sytuacji życiowej skierowane jest 
przede wszystkim do mnie.

Skuteczność (owocność) słowa Bożego będzie zależała również od od-
powiedniej gleby i sprzyjającego klimatu. Pouczająca jest przypowieść 
o ziarnie i siewcy (Mt 13, 1–23). Ziarno słowa Bożego może zakiełkować, 
wzrosnąć i przynieść plon stokrotny, kiedy zostanie wsiane do odpowiedniej 
gleby i będzie wzrastać przy sprzyjającym klimacie. Tym klimatem jest mi-
łość. Słowa Bożego trzeba dlatego słuchać nie tylko umysłem, ale bardziej 
sercem, bo serce więcej rozumie43. Wspaniałym przykładem takiego słucha-

42   Por. R. Rogowski, Sakrament słowa Bożego, „Colloqium Salutis”, 1973, nr 5, s. 163.
43   J. Grześkowiak, Liturgia dziś, Katowice 1982, s. 331.
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cza może być Najświętsza Maryja Panna, która „zachowywała wszystkie 
te słowa w sercu swoim” (Łk 2, 51).

Odnowiona liturgia szczególne znaczenie w pełnym i owocnym uczest-
nictwie w liturgii przypisuje również chwilom milczenia – sacrum silentium. 
Chwila milczenia w odnowionej liturgii należy do jej elementów składo-
wych44. Konstytucja liturgiczna, mówiąc o czynnym uczestnictwie wiernych, 
stwierdza: „W odpowiednim czasie należy zachować pełne czci milczenie”45. 
Jeszcze dobitniej mówi o tym trzecie wydanie OWMR, które oprócz dotych-
czasowego wskazania kilku momentów zachowania milczenia46 wprowadza 
nowy punkt określający milczenie jako element liturgii słowa: „Liturgię słowa 
należy sprawować tak, aby sprzyjała medytacji. Dlatego trzeba unikać jakie-
gokolwiek pośpiechu, który utrudniałby skupienie. Stosowane są w niej także 
odpowiednie do poziomu zgromadzenia krótkie chwile milczenia, w których 
wierni pod wpływem Ducha Świętego mogliby przyjąć słowo sercem i przy-
gotować na nie odpowiedź przez modlitwę. Te chwile ciszy można z pożyt-
kiem zachować np. przed samym rozpoczęciem liturgii słowa, po pierwszym 
lub drugim czytaniu oraz po homilii”47.

* * *

Podsumowując, możemy stwierdzić, iż wtajemniczenie chrześcijańskie jest 
procesem trwającym przez całe życie, stąd też inicjacyjny wymiar posiada cała 
liturgia. W szczególny sposób wtajemniczenia dokonują przede wszystkim  
sakramenty chrztu, bierzmowania i w sposób permanentny Eucharystia. Inicja-
cyjny wymiar mają również wszystkie pozostałe sakramenty i wszystkie inne 
czynności liturgiczne. Wyjątkową rolę w procesie inicjacyjnym pełni jednak 
słowo Boże i mistagogiczna homilia. Bez tego zanika świadomość obecności 
Chrystusa, który mocą Ducha Świętego uobecniany jest w wieloraki sposób 

44   Por. W. Świerzawski, Milczenie w  liturgii, [w:] Mysterium Christi. Chrystus obecny 
w litur gii i życie chrześcijańskie, red. tenże, Kraków 1975, s. 373–387; D. Sartore, Il silentio 
come „parte dell’ azione liturgica”, [w:] Mysterion. Nella celebrazione del Mistero di Cristo 
la vita della Chiesa, red. zbiorowa, Torino 1891, s. 289–305.

45   KL 30.
46   Por. OWMR 45. 
47   Tamże, 56.
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w sprawowanej liturgii. Wszystkie znaki, teksty i obrzędy często nie mają od-
niesienia do osoby Chrystusa. Taka postawa prowadzi do zewnętrznego rytu-
alizmu, a liturgia wówczas nie pogłębia zjednoczenia z Bogiem i nie oddzia-
łuje na życie wiernych, a także nie buduje wspólnoty. Liturgia zdominowana 
przez rytualizm i intelektualizm zaciemnia pierwotną czytelność języka zna-
ków. Oderwana od mistagogii słowa Bożego liturgia nie ułatwia przeżywanego 
w niej misterium Chrystusa i Kościoła. Wciąż aktualna pozostaje odpowiedź 
na pytanie: czy zrobiono już wszystko, zgodnie z posoborową reformą litur-
giczną, aby sama proklamacja słowa Bożego była godnym i w pełni czytelnym 
znakiem przemawiającego Boga?

SuMMARy

The initiating dimension of liturgy
Following the statement from the Catechism of the Catholic Church (cf. CCC 1275) 

the author proves that liturgy, which constitutes the whole worship of the Church, has 
a unique role of initiating into the salvific mystery of Christ and the Church. There 
are three main levels of the initiating dimension of liturgy distinguished in the article. 
In a strict sense the first level refers to the sacraments of Christian initiation: baptism 
and confirmation, through which the relationship with God is established, triggering 
further development and spiritual growth. Their unity and coherence in this process 
has been rediscovered owing to the Vatican II’s teaching. The special importance 
though has been ascribed to the Eucharist, called the „sacrament of permanent initia-
tion”. According to the author nothing more but the real Eucharistic communion with 
Christ, prolonged and revealed in the way of life, creates a truly initiated Christian, 
who can be a lively member of the Church and an active witness to Christ present 
in God’s community. The condition of such a participation in the ecclesial community 
is the integral vision of the Eucharist, which embraces a manifold theological reality 
of the memorial, the sacrifice and the feast as well as the liturgy of the Word and litur-
gy of the Eucharist. In other liturgical events including the liturgical year the process 
of initiation is being continued with particular significance and help of God’s Word, 
proclaimed within the Liturgy of the Word and accomodated through the mystagogi-
cal homily. Eventually it can be concluded that Christian initiation is the life process, 
guided by Christ in the Holy Spirit. Overritualized and overintellectualized liturgy 
separated from the sacramental mystagogy of the Lord’s word may blur the lifegiving 
Mystery of Christ and the Church.
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Bogusława Frontczak
KRAKóW

Sakrament chrztu  
w Sakramentarzu Gelazjańskim.  
Tekst łaciński, tłumaczenie, schematy obrzędu

Przedmiotem poniższego artykułu są obrzędy sakramentu chrztu zawarte 
w Sakramentarzu Gelazjańskim. Chrzest oraz okres przygotowania do nie-
go w Sakramentarzu zostały opisane w trzech sekcjach: 

 – XXVI do XXXVI
 – XLII do XLIV
 – LXVI do LXXVI1.

Sekcja XXVI do XXXVI obejmuje okres przygotowania do chrztu 
od trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, gdzie szczegółowo przedstawione 
są formularze na dni poszczególnych tygodni Wielkiego Postu oraz ob-
rzędy skrutyniów, wyjaśnienia Ewangelii, symbolu wiary i Modlitwy Pań-
skiej. Sekcja druga, tj. rozdziały XLII do XLIV, przedstawiają sam obrzęd 
chrztu w czasie Triduum Paschalnego, natomiast sekcja trzecia, rozdziały 
LXVI do LXXVI, to formularze związane ze szczególnymi okolicznościa-
mi, zwłaszcza chorobą katechumena, chrztem katechumena pochodzącego 
z pogaństwa oraz chrztem, który odbywa się w niedzielę przed Pięćdzie-
siątnicą. Inne informacje są zgodne ze schematami sekcji drugiej, co zresz-
tą podkreśla uwaga o celebracji chrztu: „Sabbato pentecostes caelebrabis 
baptismum sicut in nocte sanctae paschae” (rozdział LXVI). Sekcja trzecia 
dodaje także dwie modlitwy na błogosławieństwo wody. Przedstawiony 

1   A. Nocent, I. Scicolone, F. Brovelli, A. J. Chupungco, La Liturgia, I sacramenti: teologia 
e storia della celebrazione, Genova 1986, s. 46. 



tu tekst łaciński pochodzi z wydania Liber Sacramentorum Romanae Aecc-
lesiae Ordinis Anni Circuli, edycja Leo Cuniberta Mohlberga, Rzym 1981, 
z zachowaniem oryginalnej pisowni i interpunkcji. Numeracja poszczegól-
nych rozdziałów jest również zgodna z niniejszym wydaniem łacińskim. 
Przedstawione schematy nie koncentrują się na okresach powstawania ko-
lejnych elementów sakramentu czy modlitw. 

A. Sekcja pierwsza – okres katechumenatu

1. Ogłoszenie skrutyniów na poniedziałek trzeciego tygodnia Wielkiego 
Postu – denuntiatio (rozdział XXVIIII)2. 

 – Zapisanie imion przyjętych przez akolitę: „Ut autem uenerint ad eccle-
siam, scribuntur nomina infantum ab accolyto”.
 – Wezwanie do kościoła w kolejności zapisu: „Uocantur in ecclesia per 

nomina, sicut scripti sunt”. 

2. Modlitwy nad przyjętymi do katechumenatu (rozdział XXX).
 – Prośba o usunięcie ślepoty serca i sideł szatana: „Omnipotens sempiter-

ne Deus”.
 – Prośba o Bożą opiekę nad katechumenami: „Preces nostras, quaesumus, 

Domine”.
 – Naznaczenie znakiem krzyża: „Hos electos tuos crucis dominicae, cuius 

impraessione signamus”.

3. Błogosławieństwo soli (rozdział XXXI): „Egzorcizo te, creatura salis”.
 – Gest: umieszczenie soli na ustach katechumena.  

4. Błogosławieństwo nad katechumenem po udzieleniu mu soli (rozdział 
XXXII): „Deus patrum nostrorum”. 

5. Egzorcyzmy (rozdział XXXIII): „Ergo, maledicte diabole”. 
 – Gest: położenie ręki na głowach egzorcyzmowanych.

2   W kolejności pierwszej kolejności w Sakramentarzu pojawiają się teksty formularzy dni 
trzeciego, czwartego i piątego tygodnia Wielkiego Postu, a poniższe obrzędy zostały zamiesz-
czone później. 
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 – Trzykrotna modlitwa nad kobietami.
 – Trzykrotna modlitwa nad mężczyznami.
 – Modlitwa kapłana o światło wiary dla katechumenów: „Aeternam ac iu-

stissimam pietatem tuam deprecor”.

6. Wyjaśnienie Ewangelii (rozdział XXXIIII).
 – Wniesienie przez diakonów czterech ewangeliarzy.
 – Wyjaśnienie ogólne i wezwanie do skupienia: „Aperturi vobis, filii ka-

rissimi”.
 – Odczytanie i wyjaśnienie dotyczące poszczególnych Ewangelii. 

7. Wyłożenie symbolu wiary (rozdział XXXV). 
 – Pouczenie o symbolu (prezbiter). 
 – Wezwanie do nauczenia się go na pamięć: „nunc euntes edocimini nullo 

mutato sermone”.

8. Wstęp do Modlitwy Pańskiej (rozdział XXXVI).
 – Pouczenie ogólne: „Dominus et saluator noster”.
 – Wyjaśnienie kolejnych wersetów.

9. Formularze Mszy na poszczególne dni trzeciego, czwartego, piątego 
tygodnia Wielkiego Postu. Zgodne ze schematem: 

 – modlitwa,
 – secreta,
 – modlitwa po kanonie,
 – intra actionem,
 – modlitwa po komunii,
 – modlitwa nad ludem.

B. Sekcja druga – bezpośrednie przygotowanie do chrztu  
i obrzęd udzielenia sakramentu

Wielka Sobota

1. Oddanie symbolu wiary (rozdział XLII).
 – Gest: nałożenie rąk na głowę; słowa: egzorcyzm, wypędzenie szatana: 

„Ne te latet, satanas”. 
 – Gest: dotknięcie nozdrzy i uszu śliną (obrzęd Effata); słowa: egzorcyzm.
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 – Gest: namaszczenie olejem na klatce piersiowej i między łopatkami.
 – Wezwanie po imieniu kandydatów; wyrzeczenie się szatana.
 – Gest: nałożenie rąk na głowę; pouczenie o symbolu (brak słów).
 – Wyjście katechumenów.

2. Nabożeństwo Wigilii Paschalnej (błogosławieństwo ognia, czytania 
z modlitwami).

3. Obrzęd chrztu (rozdział XLIIII).
 – Modlitwa do Ducha Świętego przed chrztem.
 – Poświęcenie źródła
 – modlitwa wspominająca dzieła Boże: „Deus, qui inuisibili potentia tua”,
 – znak krzyża,
 – ciąg dalszy modlitwy anamnetycznej,
 – prośba o uświęcenie źródła: „Discendat in hanc plenitudinem fontis”. 

4. Pytanie katechumenów o wiarę (dialogiczne wyznanie wiary).

5. Potrójne zanurzenie w wodzie; namaszczenie czoła ochrzczonego chry-
zmą; modlitwa.

6. Udzielenie Ducha Świętego (biskup); gest: nałożenie ręki; słowa: 
modlitwa z wyliczeniem darów Ducha Świętego; gest: naznaczenie olejem 
krzyża na czole.

C. Sekcja trzecia – szczególne przypadki katechumenatu i chrztu 

Chory katechumen

1. Przekazanie Modlitwy Pańskiej, przekazanie symbolu wiary, pouczenie 
(rozdział LXX).

2. Egzorcyzm: „Nec te lateat, satanas”, gest: namaszczenie olejem 
egzorcyzmu3

3   W rozdziale LXXIV pojawia się błogosławieństwo oleju. Wydaje się, że chronologicznie 
należałoby umieścić je przed egzorcyzmem. 
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3. Chrzest
 – Błogosławieństwo źródła: „Exaudi nos, omnipotens Deus”; „Exorcizo 

te, creatura aquae” (tu pojawiają się trzy różne modlitwy na poświęcenia 
wody, rozdziały LXXIII, LXXIV, LXXV).
 – Wyznanie wiary katechumena (dialogiczne).
 – Potrójne zanurzenie w wodzie, namaszczenie olejem na czole katechu-

mena; komunia; modlitwa: „Omnipotens et misericors Deus”.
 – Udzielenie Ducha Świętego (biskup): modlitwa o zesłanie Ducha Świę-

tego: „Tu, domine, emitte in eum spiritum sanctum”; naznaczenie olejem 
krzyża na czole ochrzczonego.

Katechumen przychodzący z pogaństwa

1. Pouczenie; przyjęcie do katechumenatu (rozdział LXXI): 

2. Obrzęd Effata. Gest: tchnięcie w twarz, znak krzyża na czole katechu-
mena, modlitwa: „Accipe signum crucis”.

3. Modlitwa: „Te, depraecor, Domine”.
Gest: udzielenie soli (wskazówka w tekście: „postquam gustaverit modi-

cinam salis”); gest: znak krzyża. 

4. Modlitwa błogosławieństwa: „Domine, sancte pater”.

Powyższe schematy, mimo niektórych nieścisłości, wydają się dość jasno 
pokazywać strukturę obrzędu chrztu zawartą w tym Sakramentarzu. Pozwalają 
też uświadomić sobie bogactwo obrzędów i modlitw sakramentu, a także uwy-
datniają człowieka z jego konkretnymi potrzebami i z uwzględnieniem szcze-
gólnych okoliczności życia. 
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obrzędy chrztu  
w Sakramentarzu gelazjańSkim4 

Rozdziały XXVI–XXXV

4   Tekst łaciński, z zachowaniem interpunkcji i ortografii, numeracji rozdziałów pochodzi 
z wydania: Liber Sacremantorum Romanae Aecclesiae Ordinis Anni Circuli, ed. Leo Cunibert 
Mohlberg. Seria: Rerum Ecclesiasticarum Domumenta. Series Maior. Fontes IV. Roma 1981. 

XXVI  
TERTIA DOMINICA 
QUAE PRO SCRUTINIIS 
ELECTORUM CELEBRATUR
Da, quaesumus, domine, electis nos-

tris dignis adque sapienter ad confes-
sionem tuae laudis accedere, ut dignitate 
pristinae quam originali transgressione 
perdiderant, per tuam gloriam reformen-
tur: per. 

SECRETA. Miseracio tua, deus, ad 
haec percipienda misteria famulus tuos, 
quaesumus, et praeueniat competenter 
et deuota conuersatione perducat: per. 

INFRA CANONE, UBI DICIT Me-
mento, domine, famulorum famula-
rumque tuarum, qui electos tuos suscep-
turi sunt ad sanctam gratiam baptismi tui, 
et omnium circumadstantium. Et tacis. 
Et recitantur nomina uirorum et mulie-
rum, qui ipsos infantes suscepturi sunt. 
Et intras: Quorum tibi fides cognita. 

ITEM INTRA ACTIONEM. Hanc 
igitur oblationem, domine, ut propitius 
suscipias deprecamur, quam tibi offeri-
mus pro famulis et famulabus tuis, quo 
ad aeternam uitam et beatum gratiae tuae 

XXVI 
TRZECIA NIEDZIELA 
GDY CELEBRUJE SIĘ 
SKRUTYNIA WYBRANYCH
Panie, pozwól, prosimy, aby nasi wy-

brani godnie i roztropnie doszli do wy-
znania Twojej chwały, aby przez Twoją 
chwałę zostali odnowieni w pierwotnej 
godności, którą utracili przez grzech 
pierworodny: przez.

SEKRETA. Boże, prosimy, aby Two-
ja łaska usposobiła odpowiednio Twoje 
sługi do przyjęcia tych tajemnic i prowa-
dziła ich w pobożnym życiu. 

PO KANONIE, GDY MÓWI Pamię-
taj, Panie, o Twoich sługach i służebni-
cach, którzy Twoich wybranych przyjmą 
do świętej łaski Twojego chrztu i o wszyst-
kich tu obecnych. Milczysz. Wypowiada się 
imiona mężczyzn i kobiet, którzy przyjmą 
samych wybranych (dosł. dzieci). Mówisz: 
Których wiara jest Ci znana. 

DALEJ W CZASIE ACTIO. Prosimy, 
Panie, abyś łaskawie przyjął tę ofiarę, 
którą Tobie ofiarujemy za sługi i służeb-
nice Twoje, których raczyłeś wybrać, 
powołać i zaliczyć do wiecznego życia 
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dinumerare elegere atque uocare digna-
tus es: per Christum. 

Et recitantur nomina electorum. Po-
stquam recensita fuerint, discis: Hos, do-
mine, fonte baptismatis innouandos spiri-
tus tui munere ad sacramentorum tuorum 
plenitudine poscimus praeparari: per.

POST COMMUNIONEM. Adesto, 
domine, quaesumus, redemptionis ef-
fectibus, ut quos sacramentis aeternita-
tis institues, eosdem protegas dignanter 
aptandos: per. 

AD POPULUM. Suppliciter, domine, 
sacra familia munus tuae miserationes 
expectat; concede, quaesumus, ut quo te 
iubente desiderat, te largiente percipiat: 
per. 

FERIA SECUNDA EBDOMA- 
DA III

Conserua, domine, familiam tuam bo-
nis semper operibus eruditam, et sic prae-
sentibus consolare subsidiis, ut ad superna 
perducas dona propitius: per. 

Da, quaesumus, omnipotens deus, † 
ut abstinentiae nostrae restaurationis ex-
ordiis conpetentem dignis praecurramus 
officiis: per. †

SECRETA. Haec nos beata mysteria, 
deus, principia sua aptos efficient recens-
ire: <per.>

Infra actionem ut supra. Sequitur. 
POST COMMUNIONEM. Quos ie-

iunia uotiue castigant tua, domine, sacra-
menta purificent, ut terrenis affectibus mi-
tigatis facilius caelestia capiamus: per. 

i błogosławieństwa Twojej łaski: przez 
Chrystusa. 
Wypowiada się imiona wybranych. 

Po ich odczytaniu mówisz: Prosimy, Pa-
nie, aby ci, którzy mają być odnowieni 
w źródle chrztu, przez dar Twojego du-
cha zostali przygotowani do pełni Two-
ich tajemnic: przez. 

PO KOMUNII. Prosimy, Panie, 
wspieraj działania odkupienia, a tych, 
których przeznaczyłeś do tajemnic 
wieczności, chroń: przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
święta rodzina oczekuje pokornie daru 
Twojego miłosierdzia; spraw, prosimy, 
aby to, czego z Twojego nakazu pragnie, 
z Twojej hojności otrzymała: przez. 

PONIEDZIAŁEK TRZECIEGO 
TYGODNIA

Panie, zachowaj Twoją rodzinę wy-
posażoną zawsze w dobre dzieła i tak 
udziel pomocy w obecnym czasie, 
by otrzymali z Twej łaskawości niebie-
skie dary: przez. 

Wszechmogący Boże, spraw, prosi-
my, †  abyśmy w początkach odnowie-
nia naszej wstrzemięźliwości stali się 
godnymi uczestnictwa w boskich obrzę-
dach: przez  †

SEKRETA. Boże, niech te święte ta-
jemnice uczynią nas godnymi rozważa-
nia ich zasad. 

Infra actionem jak wyżej. Dalej.
PO KOMUNII. Panie, niech Twoje ta-

jemnice oczyszczą tych, których karcą po-
sty, abyśmy po ujarzmieniu ziemskich uczuć 
łatwiej zdobyli to, co niebieskie: przez.
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AD POPULUM. Gratias tibi refer-
at, domine, corde subiecto tua semper 
aecclesia; et consequenter obteneat, et ob-
seruationis antiquas iugiter recensendo 
proficiat in futurum: per.

FERIA III EBDOMADA TERTIA
Prosequere nos, omnipotens deus, et 

quos ab escis carnalibus praecipis abstine-
re, a noxiis quoque uiciis cessare concede: 
per dominum. 

Da, quaesumus, domine, rex aeter-
nae cunctorum, ut sacrae nos purificatos 
ieiunio senceris quoque mentibus ad tua 
sancta uentura facias peruenire: per. 

SECRETA. Ut accepta sint, domine, 
nostra ieiunia praesta nos, quaesumus, 
huius munere sacramenti purificatum 
tibi pectus offerre: per. 

POST COMMUNIONEM. Sacra-
menti tui, domine, ueneranda peremptio 
et mistico nos mundet effectu et perpe- 
tua uirtute defendat: per. 

AD POPULUM. Concede, mi-
sericors deus, ut deuotus tibi populus 
semper existat et de tua clementia quo 
ei prosit insidenter obteneat: per. 

FERIA IIII EBDOMADA III
Deus, qui nos formam humilitatis 

ieiunando et orando unigeniti tui domi-
ni nostri imitatione docuisti, concede, 
quaesumus, ut quod ille iugi ieiuniorum 
continuatione conpleuit, nos quoque 
per partes dierum facias adimplere: per. 

Da nobis, domine, quaesumus, ob-
seruantiam legitima deuotione perfec-
tam, ut refrenatione carnalis alimoniae 

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
niech Twój Kościół pokornym sercem 
zawsze składa Ci dzięki; niech nie-
ustannie zachowując i rozważając sta-
rożytne zasady, postępuje ku przyszło-
ści: przez. 

WTOREK TRZECIEGO TYGODNIA
Wszechmogący Boże, prowadź nas 

i tych, którzy powstrzymują się od cie-
lesnego pokarmu, spraw, by byli wolni 
od grzechów i błędów: przez Pana.

Panie, wieczny Królu wszystkiego, 
spraw, prosimy, byśmy oczyszczeni świę-
tym postem i ze szczerymi sercami doszli 
do twojej świętej przyszłości: przez. 

SEKRETA. Panie, spraw, prosimy, 
aby nasze posty zostały przyjęte, żeby-
śmy przez ten sakrament ofiarowali To-
bie czyste serce: przez.

PO KOMUNII. Panie, niech godne 
przyjęcie Twego sakramentu oczyści 
nas mistycznym działaniem i chroni 
nas wieczną mocą: przez.

MODLITWA NAD LUDEM. Spraw, 
miłosierny Boże, aby Twój pobożny lud 
zawsze żył i nieustannie zachowywał 
dzięki Twojej łaskawości to, co jest dla 
niego pomocą. 

ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA
Boże, który przez post, modlitwę 

i naśladowanie Twojego jednorodzone-
go Syna nauczyłeś nas pokory, spraw, 
prosimy, abyśmy i my wypełnili przez 
część dni to, co on wypełnił przez nie-
ustanny post: przez. 

Daj nam, Panie, prosimy, doskonałe 
trwanie w prawdziwej pobożności, aby-
śmy przez powstrzymywanie się od cie-
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sancta tibi conuersatione placeamus: 
per. 

SECRETA. Deus, de cuius gratiae rore 
discendit, ut ad misteria tua purgatis sensi-
bus accedamus: praesta, quaesumus, ut in 
eorum traditione sollemniter honoranda 
conpedens deferamus obsequium: per. 

POST COMMUNIONEM. Percipi-
entes, domine, glorisa misteria referimus 
gratias, quod in terris positus iam caeles-
tium praestas esse particepes: per. 

AD POPULUM. Defende, domine, fa-
miliam tuam ut toto tibi corde prostrata 
et ab hostium tuere formidine; nec bona tua 
difficulter inueniant, pro quibus et sancti tui 
et angelicae tibi supplicant potestas: per. 

FERIA SEXTA EBDOMADA III
Praesta, quaesumus, domine, ut obse-

ruationes sacras annua deuotione recolen-
tes et corpore tibi placeamus et mente: per. 

Concede, quaesumus, domine, fragili-
tate nostrae sufficientiam conpetentem, 
ut suae reparationis effectum et pia conu-
ersatione recenseat et cum exultatione 
suscipiat: per. 

SECRETA. Accepta tibi sint, domine, 
quaesumus, nostri dona ieiunii, quae expi-
ando nos tuae gratiae dignos efficiant et ad 
sempiterna promissa perducant: per. 

POST COMMUNIONEM. Hos, do-
mine, quos reficis sacramentis, adtolle 
Benignus auxiliis, ut tuae redemptionis 
effectum et mysteriis capiamus et mori-
bus: per. 

lesnego pokarmu podobali się Tobie 
w świętym życiu: przez. 

SEKRETA. Boże, którego łaska 
sprawia, że zbliżamy się z czystym 
sercem do Twoich tajemnic, spraw, 
prosimy, abyśmy okazali odpowiednie 
posłuszeństwo w przekazywaniu uro-
czystej ich czci. 

PO KOMUNII. Panie, uczestnicząc 
w chwalebnych misteriach, składamy 
dzięki, że tu na ziemi czynisz nas już 
uczestnikami misteriów niebieskich: 
przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Broń, 
Panie, Twojej rodziny, aby skierowana 
ku Tobie całym sercem nie lękała się 
wrogów oraz aby łatwo odnalazła Two-
je dobra. Za nich proszą Cię Twoi świę-
ci i moce anielskie: przez. 

PIĄTEK TRZECIEGO TYGODNIA
Panie, prosimy, spraw, aby przez 

coroczną pobożność, czcząc święte za-
chowania, i podobali się Tobie ciałem 
i umysłem: przez. 

Udziel, Panie, prosimy, odpowied-
niej siły naszej kruchości, aby roz-
ważywszy działanie swojej odnowy, 
przez pobożne nawrócenie przyjęła 
go z radością. 

SEKRETA. Panie, prosimy, przyjmij 
dary naszego postu, aby po oczyszczeniu 
uczyniły nas godnymi Twojej łaski i do-
prowadziły do wiecznych obietnic: przez. 

PO KOMUNII. Panie, podnieś ła-
skawą pomocą tych, których ożywiasz 
sakramentami, abyśmy osiągnęli Two-
je odkupienie, tak przez uczestnictwo 
w misterium, jak i przez uczynki: przez. 
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AD POPULUM. Super populum tu- 
um, domine, quaesumus, benedictio co-
piosa discendat, indulgentia ueniat, con-
solatio tribuatur, fides sancta succrescat, 
redemptio sempiterna firmetur: per. 

FERIA SEPTIMA EBDOMADA III
Praesta, quaesumus, omnipotens 

deus, ut dignitas conditionis humanae 
per inmoderantiam sauciata medicina-
lis parssimoniae studio reformemur: 
per dominum. 

Auge fidem tuam, domine, quaesu-
mus, miseratus in nobis, qualiter pietatis 
tuae subsidia non negabis, quibus integre 
contuleris firmitatem: per. 

SECRETA. Domine deus noster, qui 
in his potius craeaturis, quas ad fragili-
tatis nostrae subsydium condedisti, tuo 
quoque nomine munera iussisti decanda 
constitui: tribue, quaesumus, ut et uite 
nobis praesentis auxilium et aeternitatis 
effciant sacramentum: per. 

POST COMMUNIONEM. Quod ore 
sumpsimus, domine, mente capiamus 
et de munere temporali fiat nobis reme-
dium sempiternum: per. 

AD POPULUM. Esto, quaesumus, 
domine, propitius plebi tuae, ut que tibi 
non placent respuentes tuorum potius 
repleantur delectationibus mandatorum: 
per dominum. 

XXVII  
QUARTA DOMINICA 
PRO SCRUTINIO II
Omnipotens sempiterne deus, aeccle-

siam tuam spiritali iocunditate multipli-

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
prosimy, niech zstąpi na Twój lud obfite 
błogosławieństwo, niech przyjdzie ła-
ska, niech pojawi się pocieszenie, niech 
wzrośnie święta wiara, niech umocni się 
wieczne odkupienie: przez. 

SOBOTA TRZECIEGO TYGODNIA
Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, 

abyśmy uleczyli lekiem wstrzemięźliwo-
ści godność ludzkiego życia zranioną nie-
umiarkowaniem: przez. 

Panie, prosimy, powiększ naszą wia-
rę, zlituj się nad nami, nie odmawiaj po-
mocy twej miłości tym, których umac-
niasz: przez. 

SEKRETA. Panie nasz Boże, który 
w tych stworzeniach, które dałeś do po-
mocy naszej słabości, sprawiłeś, że stały 
się ofiarą, spraw, prosimy, aby stały się 
dla nas pomocą w życiu obecnym i sa-
kramentem na wieczność: przez. 

PO KOMUNII. Panie, obyśmy pojęli 
także umysłem to, co przyjęliśmy ustami 
i stało się to dla nas z doczesnego daru 
lekarstwem na wieczność: przez.

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
prosimy, bądź łaskawy dla swojego ludu, 
aby odrzuciwszy to, co tobie się nie po-
doba, napełnił się raczej upodobaniem 
w twoich przykazaniach: przez Pana. 

XXVII 
CZWARTA NIEDZIELA 
DRUGIE SKRUTYNIUM
Wszechmogący, wieczny Boże, po-

mnóż Twój Kościół duchową radością, 
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ca, ut qui sunt generatione terreni, fiant 
regeneratione caelestis: per. 

SECRETA Remedii sempiterni mu-
nera, domine, laetantes offerimus sup-
pliciter exorantes, ut eadem nos digni 
uenerari et pro saluandis congruenter ex-
hibere per perficias: per. 

Infra canone ut supra. Sequitur. 
POST COMMUNIONEM. Tu sem-

per, quaesumus, domine, tuam adtolle 
benignus familiam, tu dispone correc-
tam, tu propitius tuere subiectam, tu gu-
berna perpetua bonitate saluandam: per. 

AD POPULUM. Tu famulis tuis, 
quaesumus, domine, bonis moris placa-
tus institue, tu in eis quod tibi placitum sit 
dignanter infunde, ut et digni sint et tua 
ualeant beneficia promereri: per. 

FERIA II EBDOMADA IIII
Sacre nobis, quaesumus, domine, ob-

seruationis ieiunia et piae conuersationis 
augmentum et tuae propitiationis contin-
uum prestent auxilium: per. 

Proficiat, quaesumus, domine, plebi 
tibi decata pie deuotionis affectus, ut sac-
ris actionibus herudita, quanto maiestati 
tuae fit gratior, tanto donis potiora augea-
tur: per. 

SECRETA. Cunctis nos, quaesumus, 
domine, reatibus et periculis propitiatus 
absolue, quos tantis mysteriis tribues 
esse consortes: per dominum. 

POST COMMUNIONEM. Diuini sa-
tiati muneris largitate quaesumus, domine 

aby ci, którzy pochodzą ze świata, stali 
się dzięki nowemu narodzeniu miesz-
kańcami nieba: przez.

SEKRETA. Panie, z radością składa-
my w ofierze te dary będące wiecznym 
lekarstwem, prosząc, abyś raczył uczy-
nić nas godnymi otrzymania ich dla zba-
wienia: przez. 

Infra canonem, jak wyżej. Dalej.
PO KOMUNII. Prosimy, Panie, 

Ty zawsze życzliwie pokrzepiaj swoją 
rodzinę, kieruj nią, strzeż jej jako Tobie 
poddanej, prowadź w swojej wiecznej 
dobroci ku zbawieniu: przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Prosi-
my, Panie, naucz swoje sługi dobrego 
działania, napełnij ich łaskawie tym, 
co Tobie się podoba, aby stali się godni 
i mogli zasłużyć na Twoje dobrodziej-
stwa: przez. 

PONIEDZIAŁEK CZWARTEGO 
TYGODNIA

Panie, prosimy, aby zachowanie 
świętych postów i wzrost nawrócenia 
dzięki Twej życzliwości stały się dla nas 
nieustanną pomocą: przez.

Panie, prosimy, niech dokona się 
w Twoim ludzie pobożność, aby po-
uczony w świętych działaniach, im mil-
szy staje się Twojemu majestatowi, tym 
godniejszy stawał się darów. 

SEKRETA. Panie, prosimy, uwolnij 
nas łaskawie od wszystkich win i nie-
bezpieczeństw, ponieważ sprawiłeś, 
że jesteśmy współuczestnikami tak wiel-
kich misteriów: przez Pana.

PO KOMUNII. Panie nasz, Boże, 
nasyceni hojnymi darami, prosimy, aby-
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deus noster, ut in huius semper participa-
tione uiuamus: per. 

AD POPULUM. Tueatur, quaesumus, 
domine, dextera tua populum deprecan-
tem et purificatum dignanter herudiat, 
ut consolationem praesenti ad futura 
bona proficiat: per. 

FERIA III EBDOMADA QUARTA
Da nostrae summe conditionis repara-

tor, ut semper declinemus a malis et omne 
quod bonum est prumta uolutate secte-
mus: per dominum. 

Exercitatio ueneranda, domine, iei-
unia salutaris pupuli tui corda disponat, 
ut et dignis mentibus suscipiat pascale 
mysteirium et continuate deuotionis su-
mat augmentum: per. 

SECRETA. Purifica nos, miesericors 
deus, ut aecclesiae tuae praeces, quae 
tibi grate sunt pia munera deferentis, fi-
ant expiatis mentibus gratiores: per. 

POST COMMUNIONEM. Caelestia 
donna capientibus, quaesumus, domine, 
non ad iudicium peruenire paciaris, quod 
fidelibus tuis ad remedium prouidisti: 
per. 

AD POPULUM. Populi tui, deus, in-
stitutor et rector, peccata quibus impug-
nantur expelle, ut semper tibi placatus 
et tuo munimen sit securus: per. 

FERIA IIII EBDOMADA QUARTA
Omnipotens sempiternę deus, qui 

et iustis praemia meritorum et pecca-
toribus per ieiunium erroris sui ueniam 
praebis, miserire supplicacibus, parce 
peccantibus: ut reatus nostri confessio 

śmy zawsze żyli w uczestnictwie w nich: 
przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
prosimy, aby Twoja prawica strzegła 
błagającego Cię ludu, a oczyszczonym 
łaskawie kierowała, aby teraz otrzymał 
zadatek przyszłych dóbr: przez.

WTOREK CZWARTEGO TYGODNIA
Odnowicielu najwyższy naszego ży-

cia, spraw, abyśmy zawsze odwróceni od 
zła z pełną gotowości wolą szli za tym, 
co dobre: przez Pana.

Ćwiczenia godne czci i zbawienne 
posty niech tak usposobią serca Twoje-
go ludu, aby z godnymi sercami przyjął 
paschalne misterium oraz powiększał 
swoją pobożność: przez. 

SEKRETA. Oczyść nas, miłosierny 
Boże, aby modlitwy Twojego Kościoła 
miłe Tobie, niosąc pobożne ofiary, stały 
się milszymi dzięki oczyszczonym ser-
com: przez. 

PO KOMUNII. Panie, prosimy, aby 
dary, które przygotowałeś dla swoich 
wiernych jako lekarstwo niebieskie, nie 
stały się dla tych, którzy je przyjmują 
wyrokiem sądu: przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Boże, 
stwórco i namiestniku Twojego ludu, 
odpędź grzechy, które go atakują, aby 
zawsze podobał się Tobie i był bezpiecz-
ny dzięki Twojej obronie: przez. 

ŚRODA CZWARTEGO TYGODNIA
Wszechmogący wieczny Boże, któ-

ry sprawiedliwym udzielasz łaski jako 
nagrody za zasługi, a grzesznikom łaski 
naprawy przez post, zmiłuj się nad tymi, 
którzy Cię proszą, oszczędź grzeszników, 
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indulgentiam ualeat percipere dilicto-
rum: per dominum nostrum.

Concede, misericors deus, ut sicut nos 
tribuis solemne tibi defferre ieiunium, sic 
nobis indulgentiae tuae praebe Benignus 
auxilium: per. 

SECRETA. Accepta tibi sit, domine, 
nostrae deuotionis oblatio, quae et iei-
unium nostrum te operante sanctificet 
et indulgentiam tuae consolationis obte-
neat: per. 

POST COMMUNIONEM. Sacra-
mantorum benedictionie saciati quaesu-
mus, domine, ut per haec semper munde-
mur a uiciis: per. 

AD POPULUM. Da plebi tuae, do-
mine, pie semper deuotionis affectum, 
ut quae praua sunt respuens sancta conu-
ersatione firmetur et a peccatis libera nul-
lis aduersitatibus adteratur: per. 

FERIA VI EBDOMADA IIII
Praesta, quaesumus, domine, ut salu-

taribus ieiuniis heruditi a noxiis etiam 
uiciis abstenentes propiationem tuam fa-
cilius impetremus: per. 

Prosequere, quaesumus, omnipotens 
deus, ieiuniorum sacra misteria, et quos 
ab escis carnalibus praecipis temperare, 
a noxiis quoque uiciis cessare concede: 
per. 

SECRETA. Haec sacrificia nos, om-
nipotens deus, potente uirtute mundatus 
ad suum faciant puriores uenire princi-
pium: per. 

aby wyznanie win dało nam możliwość 
przyjęcia odpuszczenia: przez Pana 
naszego. 

Miłosierny Boże, pozwól, aby tak jak 
nam udzielasz możliwości uroczystego 
postu dla Ciebie, tak udziel nam łaska-
wie pomocy twego miłosierdzia: przez. 

SEKRETA. Panie, przyjmij ofiarę na-
szej pobożności, a przez Twoje działanie 
niech ona uświęci nasz post i zachowa 
miłosierdzie Twojego pocieszenia: 
przez. 

PO KOMUNII. Nasyceni błogosła-
wieństwem sakramentów prosimy, Pa-
nie, abyśmy przez nie zostali oczyszcze-
ni z błędów: przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Pa-
nie, udziel Twojemu ludowi pobożno-
ści, aby gardząc tym, co złe, utwierdził 
się w świętym nawróceniu, a wolny 
od grzechów nie doświadczał żadnych 
przeciwieństw: przez. 

PIĄTEK CZWARTEGO TYGODNIA
Panie, prosimy, spraw, abyśmy wy-

chowani przez zbawienne posty, po-
wstrzymując się od grzechów i błędów, 
łatwiej osiągnęli Twoją łaskawość: 
przez. 

Wszechmogący Boże, prosimy, bądź 
w swoich świętych tajemnicach postów 
i racz odsunąć od grzechów i błędów 
tych, którym nakazujesz powstrzymy-
wanie się od pożywienia cielesnego: 
przez. 

SEKRETA. Wszechmogący Boże, 
niech te ofiary oczyszczą nas swoją 
mocą i sprawią, abyśmy oczyszczeni 
doszli do swojego początku. 
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POST COMMUNIONEM. Sancta 
tua nos, domine, quaesumus, et uiui-
ficando renouent et renouando uiuifi-
cent: per. 

AD POPULUM. Adesto, domine, 
populis qui sacra misteria contingerunt, 
ut nullis periculis afligantur, qui te pro-
tectore confidunt: per dominum. 

FERIA VII EBDOMADA IIII
Deus, omnium misericordiarum ac 

totius bonitatis autor, qui peccatorum 
remidia ieiuniis orationibus et aelymo-
sinis demonstrasti: respice propitius in 
hanc humilitatis nostrae confessionem, 
ut qui inclinamur consciencia nostra, tua 
semper misericordia eregamur: per. 

Tua nos, domine, quaesumus, gratia 
et sanctis exerceat ueneranda ieiuniis et 
caelestibus mysteriis efficiat aptiores: 
per. 

SECRETA. Offerimus tibi, domine, 
munera quae dedisti, ut te creationis tuae 
circa mortalitatem nostram testificen-
tur auxilium et remedium inmortalitatis 
operentur: per. 

POST COMMUNIONEM. Percepta 
nobis, domine, praebeant tua sacramenta 
subsidium, ut et tibi grata sint nostra iei-
unia et nobis proficiant ad medillam: per 
dominum. 

AD POPULUM. Plebem tuam, do-
mine, quaesumus, interius exteriusque 
restaura, ut quam corporeis non uis de-
lectationibus inpedire, spiritali facias 
uegere propositio; et sic rebus foueas 
transituriis, ut tribuas potius inherere 
perpetuis: per. 

PO KOMUNII. Panie, prosimy, niech 
Twoje święte dary odnowią nas, ożywia-
jąc, a odnawiając – ożywiają: przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
wspomagaj swój lud, który uczestniczy 
w misteriach, aby żadnych krzywd nie do-
świadczali ci, którzy zaufają Twojej opie-
ce: przez Pana. 

SOBOTA CZWARTEGO TYGODNIA
Boże, twórco całej dobroci i miło-

sierdzia, który pokazałeś post, modlitwę 
i jałmużnę jako lekarstwo na grzechy: 
spójrz łaskawie na wyznanie naszej po-
kory, abyśmy my, którzy upokarzamy 
się w naszym sumieniu, zostali podnie-
sieni Twoim miłosierdziem: przez. 

Panie, prosimy, niech Twoja łaska 
uczyni nas zdatnymi do pełnienia świę-
tych postów i godnymi niebieskich 
misteriów. 

SECRETA. Ofiarujemy Tobie, Panie, 
dary otrzymane od Ciebie, aby stały się po- 
mocą w śmiertelności Twojego stwo-
rzenia i lekarstwem na nieśmiertelność: 
przez. 

PO KOMUNII. Panie, niech Two-
je sakramenty przyjęte przez nas 
udzielą nam pomocy, aby nasze po-
sty były Tobie miłe, a dla nas stały się 
lekarstwem. 

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
prosimy, odnów Twój lud od zewnątrz 
i wewnątrz, spraw, by ten, dla którego 
nie chcesz, by stały mu na przeszko-
dzie cielesne przyjemności, otrzymał 
duchową pomoc. Spraw, aby porzu-
cił to, co przemija, a przylgnął raczej 
do spraw wiecznych.
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XXVIII 
QUINTA DOMINICA 
QUAE PRO SCRUTINIO 
CELEBRATUR
Concede, domine, electis nostris, 

ut sanctis edocti mysteriis et renouentur 
fonte baptisamtis et inter ecclesiae tuae 
membra numerentur: per. 

SECRETA. Exaudi nos, omnipotens 
deus, et famulos tuos, quos fidei chris-
tianae primitiis inbuisti, huius sacrificii 
tribuas operatione mundare: per. 

Infra canone ubi supra. Sequitur. 
POST COMMUNIONEM. Concurrat, 

domine, quaesumus, populus tuus et toto 
tibi corde subiectus obtineat, ut ab omni 
perturbatione securus et saluationis suae 
gaudia prumtus exerceat et pro regeneran-
dis benignos exoret: per. 

AD POPULUM. Deus, qui cum salute 
hominum semper operaris, nunc tamen 
populum tuum gratiam habundantiore 
multiplicas: respice propitius ad electio-
nem tuam, ut paternae protectionis aux-
ilio et regenerandos munias et renatos: 
per. 

FERIA II EBDOMADA V
Deus, qui ad imaginem tuam conditos 

ideo das temporalia, ut largiaris aeterna: 
eccesiam tuam spirituali fecunditate mul-
tiplica, ut qui sunt generatione terreni, fi-
ant regeneratione celestis: per dominum. 

Adiuua nos deus salutaris nostrer et in 
sacrificio ieiuniorum nostras mentes pu-

XXVIII 
PIĄTA NIEDZIELA, 
KTÓRA CELEBROWANA JEST 
JAKO SKRUTYNIUM
Udziel, Panie, naszym wybranym, 

aby pouczeni w świętych tajemnicach 
i odnowieni w źródle chrzcielnym, zo-
stali zaliczeni między członków Twoje-
go Kościoła.

SEKRETA. Wszechmogący Boże, 
wysłuchaj nas i sługi Twoje, które nasy-
ciłeś zaczątkami wiary chrześcijańskiej, 
spraw, abyśmy zostali oczyszczeni dzia-
łaniem tego sakramentu. 

Infra canonem, jak wyżej. Dalej. 
PO KOMUNII. Niech zbiegnie 

się, Panie, prosimy, Twój lud i będzie 
Ci oddany całym sercem, aby bezpiecz-
ny od wszelkiego zamętu radował się 
ze swojego zbawienia i prosił o odro-
dzenie dobrych: przez.

MODLITWA NAD LUDEM. Boże, 
który zawsze działasz dla ludzkiego 
zbawienia, teraz jednak pomnóż życzli-
wie łaskę w twoim ludzie: spójrz łaska-
wie na twoich wybranych, strzeż z oj-
cowską pomocą tych, którzy mają być 
odrodzeni oraz już odrodzonych: przez.

PONIEDZIAŁEK PIĄTEGO 
TYGODNIA

Boże, który dajesz stworzonym na 
swój obraz to co doczesne, po to, aby 
hojnie obdarzyć ich tym, co wieczne, 
pomnóż duchową płodnością Twój Ko-
ściół, aby ci, którzy należą do ziemskie-
go pokolenia, stali się pokoleniem nie-
biańskim: przez Pana. 

Wspomóż nas, Boże nasz zbaw-
co, a przez ofiarę postu oczyść nasze 
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rifica, ut ad beneficia recolenda, quibus 
nos instaurare dignatus es, tribuas uenire 
gaudentes: per. 

SECRETA. Exaudi nos, omnipotens 
deus, et famulos tuos quos fidei chris-
tiane primitiis inbuisti, huius sacrifici 
tribuas operatione mundare: per. 

POST COMMUNIONEM. Sanc-
tificent nos, domine, sumpta misteria 
et Paschalis obseruantiae sufficientem 
nobis tribuant facultatem: per. 

AD POPULUM. Benedictio, domine, 
quaesumus, in tuos fideles cupiosa dis-
cendat, et quam subiectis cordibus expe-
dunt, largiter consequantur: per. 

FERIA III EBDOMADA V
Praesta, quaesumus, domine, ut ob-

seruationes sacras annua deuotione re-
colentes et corpoore tibi placeamus et 
mente: per. 

Fiat, quaesumus, domine, per gratiam 
tuam fructuosus nostrae deuotionis af-
fectus, quia tunc nobis proderint suscep-
ta ieiunia si tuae sint placita pietate: per. 

SECRETA. Concede nobis, domine, 
quaesumus, ut celebraturi sancta miste-
ria non solum abstinentiam corporalem 
sed, quod est potius, habeamus mentium 
purgitatem: per. 

POST COMMUNIONEM. Vegitet 
nos, domine, semper et innouet tuae 
mensae libatio, quae fragilitatem nos-
tram gubernat et protegat et in portum 
perpetuae salutis inducat: per. 

AD POPULUM. Libera, domine, 
quaesumus, a peccatis et hostibus tibi 

umysły, abyś dał nam w radości dojść 
do przypomnianych dóbr, którym raczy-
łeś nas odnowić. 

SEKRETA. Wysłuchaj nas, wszech-
mogący Boże, a Twoje sługi, które na-
syciłeś pierwocinami wiary chrześciajń-
skiej, oczyść działaniem tej ofiary: przez.

PO KOMUNII. Niech uświęcą nas, 
Panie, przyjęte tajemnice oraz udzielą 
odpowiedniej zdolności do zachowania 
Paschy: przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
prosimy, niech hojne błogosławieństwo 
spocznie na twoich wiernych, a to, czego 
pragną, niech z Twej hojności otrzyma-
ją: przez. 

WTOREK PIĄTEGO TYGODNIA
Spraw, prosimy, Panie, abyśmy w co-

rocznej pobożności, przypominając so-
bie święte obrzędy, podobali się Tobie 
sercem i umysłem: przez. 

Prosimy, Panie, aby dzięki Twojej ła-
sce nasza pobożność przyniosła owoce, 
bo przyjęte przez nas posty pomagają 
nam, jeśli podobają się Tobie dzięki na-
szej pobożności: przez. 

SEKRETA. Panie, pozwól, prosimy, 
byśmy do celebracji świętych misteriów 
osiągnęli wstrzemięźliwość cielesną, ale, 
co ważniejsze, czystość serc: przez. 

PO KOMUNII. Panie, pokarm Two-
jego stołu, który kieruje i strzeże naszej 
kruchości, ożywia nas zawsze i odnawia 
stołu, a także doprowadzi nas do portu 
wiecznego zbawienia. 

MODLITWA NAD LUDEM. Pa-
nie, prosimy, uwolnij błagający Cię 
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populum supplicantem, ut in sancta 
conuersatione uiuentes nullis efficiantur 
aduersis: per dominum. 

FERIA IV EBDOMADA V
Ieiunia, quaesumus, domine, quae 

sacris exequimur institutis, et nos a reati-
bus nostris semper expediant, et tuam 
nobis iustitiam faciant esse placatam: per 
dominum. 

Praesta, quaesumus, omnipotens deus, 
ut quos ieiunia uotiua castigant ipsa quo-
que deuotio sancta laetificet, ut terrenis 
effectibus mitigatis facilius caelestia ca-
piamus: per. 

SECRETA. Praesta, omnipotens deus, 
ut ieiuniorum placatus sacrificiis remis-
sionis tuae nos uenia prosequaris: per.

POST COMMUNIONEM. Adesto, 
domine, fidelibus tuis, et quos caelesti-
bus reficis sacramentis, a terrenis conse-
rua periculis: per.

AD POPULUM. Gregem tuum, pas-
tor bone, placates intende, et oues quas 
praecioso sanguine filii tui redemisti, dia-
bolica non sinas incursione lacerare: per. 

FERIA SEXTA EBDOMADA V
Tribue nobis, quaesumus, domine, in-

dulgentiam peccatorium, ut instituta pas-
chalia tibi palcitis sensibus operemur: 
per. 

Omnipotens sempiterne deus, clem-
entiam tuam suppliciter exoramus, ut qui 
mala nostra semper praeuenis miserendo, 

lud od grzechów i wrogów, aby żyjąc 
w sposób święty nie doznawał żadnych 
szkód: przez Pana. 

ŚRODA PIĄTEGO TYGODNIA
Panie, prosimy, aby post, który za-

chowujemy, strzegł nas zawsze przed 
naszymi grzechami oraz sprawił, byśmy 
znajdowali upodobanie w Twej sprawie-
dliwości. Przez Pana. 

Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, 
aby tych, których karcą przyrzeczone 
posty, także uradowała sama święta po-
bożność, abyśmy uspokojeni ziemskimi 
działaniami, łatwiej zdobyli to, co nie-
bieskie: przez. 

SEKRETA. Spraw, prosimy, wszech-
mogący Boże, abyś ułagodzony ofiarami 
postów, udzielił nam także łąski twojego 
odkupienia. 

PO KOMUNII. Bądź, Panie, przy 
Twoich wiernych, abyś tych, których 
orzeźwiasz niebieskimi sakramentami, 
zachował także od ziemskich niebezpie-
czeństw: przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Do-
bry pasterzu, łaskawie zwróć uwagę 
na swoją owczarnię oraz nie pozwól, 
by owce, które odkupiłeś drogocenną 
krwią Twojego Syna, doznawały ata-
ków diabła. 

PIĄTEK PIĄTEGO TYGODNIA
Udziel nam, prosimy, Panie, odpusz-

czenia grzechów, abyśmy podobając 
się Tobie, uczestniczyli w paschalnych 
tajemnicach. 

Wszechmogący wieczny Boże, po-
kornie prosimy Twoją łaskawość, abyś 
Ty, który litujesz się zawsze nad naszy-
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facias nos tibi placitos et piis actionibsus 
et ieiuniis salubribus expiando: per. 

SECRETA. Sanctifica nos, quaesu-
mus, domine, his muneribus offerendis 
et Paschalis obseruantiae suffictem nob-
sis tribue facultatem: per. 

POST COMMUNIONEM. Da, quae-
sumus, domine, tu tanti mysterii munus 
indultum non condemnatio sed sit me-
dicina sumentibus: per. 

AD POPULUM. Protego, domine, 
populum tuum et in sanctorum tuorum 
patrocinio confitentem perpetua defen-
sione guberna: per. 

FERIA SEPTIMA EBDOMADA V
Omnipotens sempiterne deus, qui per 

abstinentiam salutarem et corporibus nos-
tris mederis et mentibus, majestatem tuam 
supplices exoramus, ut pia ieiunantium 
precatione placatus et praesentia nobis 
subsydia prebeaas et futura: per. 

Sanctificata hoc ieiunium tuorum 
corda fidelium, deus miserator, inlustra 
et quibus deuotionis praestas affectum, 
praebe supplicantibus pium Benignus 
auditum: per. 

SECRETA. Sacrificia, domine, pro-
pensius ista restaurent, quae medicina-
bilibus sunt instituta ieiuniis: per. 

POST COMMUNIONEM. Suppli- 
ces te rogamus, domine deus noster, 
ut sicut nos filii tui corporis et sanguinis 
sacrosancti pascis alimonio, ita nos et di-
uinae naturae eius facias esse consortes: 
per. 

AD POPULUM. Visita ,quaesumus, 
domine, plebem tuam et cordas sacris 

mi grzechami, sprawił, byśmy podobali 
się Tobie, oczyszczeni przez pobożne 
działania i zbawcze posty: przez. 

SEKRETA. Uświęć nas, prosimy Pa-
nie, przez te ofiarowane dary i daj nam 
możliwość zachowywania Paschy: przez. 

PO KOMUNII. Spraw, prosimy, Pa-
nie, aby przyjęcie tej tajemnicy nie sta-
ło się potępieniem, lecz lekarstwem dla 
przyjmującących ją: przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
Panie, chroń Twój lud i kieruj na wieki 
tymi, którzy ufają Twojej opiece: przez. 

 SOBOTA PIĄTEGO TYGODNIA
Wszechmogący wieczny Boże, który 

przez zbawienny post leczysz nasze cia-
ła i umysły, pokornie prosimy twój ma-
jestat, abyś życzliwie wysłuchał poboż-
nych próśb poszczących i udzielił nam 
teraz i w przyszłości pomocy: przez. 

Uświęć przez ten post serca Twoich 
wiernych, miłościwy Boże, a tym, któ-
rym udzielasz pobożności, udziel rów-
nież łaskawego posłuchania: przez. 

SEKRETA. Niech odnowią nas te  
ofiary, które ustanowione zostały z po-
wodu leczniczych postów. 

PO KOMUNII. Pokornie Cię prosi-
my, Panie nasz, Boże, aby tak jak nas 
karmisz pokarmem ciała i krwi Twojego 
Syna, tak byś uczynił nas współuczestni-
kami Jego boskiej natury: przez. 

MODLITWA NAD LUDEM. Panie, 
prosimy, nawiedź Twój lud i zachowaj 
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decata mysteriis pietate tuere peruigili, 
ut remedia salutis aeternae, quae te mise-
rante percipit, te protegente custodiat: per. 

 
XXVIIII 
DENUNTIATIO PRO 
SCRUTINIO QUOD 
TERTIA HEBDOMADA 
IN QUADRAGESIMA 
SECUNDA FERIA INITIARUM
Scrutinii diem, dilectissimi fratres, 

quo electi nostri diuinitus instruantur, 
inminere cognuscite. Ideoque solicita 
deuotione succidente sequente illa feria 
circa oram diei sexta conuenire dignimi-
ni, ut caeleste misterium, quo diabolus 
cum sua pompa distruetur et ianua reg-
ni caelestis aperitur, inculpabilem deo 
iubante ministerio peragere ualeamus: 
per dominum nostrum Iesum Chrisum, 
qui cum patre et spiritu sancto uiuit 
et regnat deus per omnia saecula saecu-
lorum. Amen. 

Ut autem uenerint ad ecclesiam, 
scribuntur nomina infantum ab addolyto, 
et uocantur i ecclesia per nomina, sicut 
scripti sunt, Et statuuntur masculi in dex-
teram partem, faemine in sinistram, et dat 
orationem praesbiter super eos. 

XXX 
ORATIONES SUPER ELECTOS 
AD CATICUMENUM 
FACIENDUM
Omnipotens sempiterne deus, pa-

ter domini nostri Iesu Christi: respicere 
dignare super hos famulos tuos, quos 

w pobożności serca oddane Twoim ta-
jemnicom, aby lekarstwo wiecznego 
zbawienia, które od Ciebie otrzymał, za-
chował dzięki Twojej opiece: przez. 

XXVIIII 
OGŁOSZENIE SKRUTYNIÓW, 
KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 
DRUGIEGO DNIA TRZECIEGO 
TYGODNIA WIELKIEGO 
POSTU. 
Umiłowani bracia, wiedzcie, że zbli-

ża się dzień skrutyniów dla naszych 
wybranych, dlatego w tym dniu zgro-
madźcie się pobożnie około godziny 
szóstej, abyśmy mogli z Bożą pomocą 
uczestniczyć w niebieskich tajemnicach, 
gdy zostanie zniszczony diabeł ze swo-
ją zgrają i otworzą się bramy królestwa 
niebieskiego. Przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który żyje i króluje z Ojcem 
i Duchem Świętym, Bóg przez wszyst-
kie wieki wieków. Amen. 

A gdy przyjdą do  kościoła, imiona 
przyjętych zapisuje akolita i  są wołani 
do  kościoła po imieniu, tak, jak zostali 
zapisani. Mężczyźni mają być ustawie-
ni po stronie prawej, kobiety po  lewej, 
a prezbiter odmawia nad nimi modlitwę.

XXX 
MODLITWY NAD 
WYBRANYMI PRZYJĘTYMI 
DO KATECHUMENATU
Wszechmogący wieczny Boże, oj-

cze Pana naszego, Jezusa Chrystusa: 
racz spojrzeć na te sługi Twoje, których 
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ad rudimenta fidei uocare digantus es. 
Omnem caecitatem cordis ab eis expelle, 
disrumpe omnes laqueos satanae quibus 
fuerant conligati, aperi ei, domine, ian-
uam pietatis tuae; et signum sapienciae 
tuae inbuti omnium cupiditatum dfedori-
bus careant, et suaui odore praeceptorum 
tuorum laeti tibi in aecclesia ddeseru-
iant, et proficiant de die in diem ut idonii 
efficiantur accedere ad graciam baptismi 
tui perceptae medicinae: per dominum 
nostrum. 

Praeces nostras, quaesumus, domine, 
clementer exaudi et hos electos tuos cru-
cis dominicae, cuius inpraessione sig-
namus, uirtute custodi, ut magnitudinis 
gloriae rudimenta seruantes per custodi-
am mandatorum tuorum ad regeneratio-
cionis peruenire gloriam mereantur: per. 

Deus, qui humani generis ita es con-
ditor, ut sis ecitam reformator: propiciare 
populis adoptiuis ut nouo testamento so-
bolem noui prolis adscribe ,ut filii pro-
missionis, quod non potuerint adsequi 
per naturam, gaudeant se recipisse per 
graciam: per dominum nostrum.

XXXI 
BENEDICTIO SALIS DANDUM 
CATICUMINIS
Exorcizo te, creatura salis, in nomine 

dei patris omnipotentis et in caritate do-
mini nostri Iesu Christi et in uirtute spiri-
tus sancti. Exorcizo te per deum uiuum 
et per deum uerum, quae te ad tutelam 
humani generis procreauit, et populo ue-
niente ad creudulitatem per seruos suos 
consecrare praecepit. Proinde rogamus 

raczyłeś powołać do zaczątków wiary. 
Oddal od nich każdą ślepotę serca, ze-
rwij wszystkie więzy szatana, którymi 
byli związani, otwórz im, Panie, drzwi 
Twojej miłości, aby nasyceni znakiem 
Twojej mądrości byli wolni od zapachu 
każdej pożądliwości, a radośni słodkim 
zapachem Twoich przykazań służyli To-
bie w kościele i z dnia na dzień pokazy-
wali, że stają się odpowiedni, aby zbli-
żyć się do łaski chrztu, który jest Twoim 
lekarstwem. Przez Pana naszego.

Panie, prosimy, abyś łaskawie wysłu-
chał naszych modlitw oraz strzegł mocą 
tych wybranych, których oznaczamy 
znakiem krzyża, aby zachowując za-
czątki wielkiej chwały przez zachowa-
nie Twoich poleceń, zasłużyli, by dojść 
do chwały odrodzenia: przez. 

Boże, który jesteś stwórcą ludzkie-
go rodu, bądź także jego odnowicielem: 
Spójrz łaskawie na usynowiony lud, uznaj 
go potomstwem nowego testamentu, aby 
cieszył się z obietnicy danej synom, któ-
rej nie mogli osiągnąć z natury, ale tylko 
dzięki Twej łasce. Przez Pana naszego. 

XXXI 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SOLI 
DLA KATECHUMENÓW
Egzorcyzmuje cię, soli, w imię Boga 

Ojca wszechmogącego i w miłości Pana 
naszego Jezusa Chrystusa i w mocy Du-
cha Świętego. Egzorcyzmuję cię przez 
Boga żywego i Boga prawdziwego, któ-
ry ciebie stworzył dla ochrony rodzaju 
ludzkiego i nakazał błogosławić swoim 
sługom dla tych, którzy przychodzą, 
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te, domine Deus noster, ut haec crea-
tura salis in nomene trinitatis efficiatur 
salutare sacramentum ad effugandum 
inimicum. Quem tu, domine, sanctifi-
cando sanctifices, benedicendo benedi-
cas, ut fiat omnibus accipientibus per-
fecta medicina permanens in uisceribus 
eorum: in nomine domini nostri Iesu 
Christi, qui uenturus est iudicare uiuos 
et mortuos et saeculum per ignem. 

Post hanc orationem pones sal in ore 
infantis et dicis: Accipe ille sal sapiencie 
propiciatur in uitam aeternam. 

XXXII 
BENEDICTIO POST DATAM 
SALE
Deus patrum nostrorum, deus uniuer-

sae conditor ueritatis, te supplices exo-
ramus, ut hunc famulum tuum respicere 
digneris propicius, ut hoc primum pabu-
lum salis gustantem non deucius esurire 
permittas, quo minus gybo expleatur 
caeleste, quatenus sit semper, domine, 
spiritu feruens, spe gaudens, tuo semper 
nomine seruiens. Perduc eum ad nouae 
regeneracioni lauacrum, ut cum fi-
delibus tuis promissionum tuarum ae-
terna praemia consequi mereatur: per 
dominum. 

XXXIII 
ITEM EXORCISMI SUPER 
ELECTOS
Quos acolyti inposita manu super eos 

dici debent. 
Deus Abraham, deus Isaac, deus Ia-

by osiągnąć wiarę. Dlatego prosimy 
Cię, Panie nasz Boże, aby ta sól w imię 
Trójcy stała się sakramentem zbawienia 
dla odpędzenia nieprzyjaciela. Ty, Pa-
nie, uświęcasz ją i błogosławisz, aby dla 
wszystkich przyjmujących ją stała się 
doskonałym lekarstwem w ich wnętrzu: 
w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który przyjdzie sądzić żywych i umar-
łych, i świat przez ogień. 

Po tej modlitwie kładziesz sól na 
ustach kandydata i  mówisz: Przyjmij 
tę sól mądrości, niech będzie dla ciebie 
pomocą na życie wieczne. 

XXXII 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
PO UDZIELENIU SOLI
Boże ojców naszych, Boże, stwórco 

wszelkiej prawdy, pokornie Cię pro-
simy, abyś raczył łaskawie spojrzeć 
na tego sługę twego, abyś po skoszto-
waniu tego pierwszego pokarmu soli nie 
kazał mu dłużej oczekiwać na napełnie-
nie pokarmem niebieskim. Panie, niech 
zawsze będzie, gorliwy duchem, rado-
sny nadzieją, służąc Twemu imieniu. 
Doprowadź go do odradzającej kąpieli, 
niech zasłuży wraz z Twymi wiernymi, 
by osiągnąć wieczne nagrody Twoich 
obietnic: przez Pana. 

XXXIII 
EGZORCYZMY NAD 
WYBRANYMI
Akolici położywszy na nich ręce mówią: 
Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże 

Jakuba, Boże, który ukazałeś się Mojże-
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cob, deus qui Moysi famulo tuo in mon-
te Synai apparuisti et filios Israhel 
de terra Aegypti eduxisti, deputans eis 
angelum pietatis tuae, qui custudiret eos 
die ac nocte: te quaesumus, domine, 
ut mittigere digneris sanctum angelum 
tuum, ut similiter custodiat et hos famu-
los tuos et perducat eos ad gratiam bap-
tismi tui. 

Ergo, maledicte diabule, recognosce 
sententiam tuam et da honorem deo uiuo 
et uero, et da honorem Iesu Christo filio 
eius et spiritui sancto, et recede ab his 
famulis dei, quia istos sibi deus dominus 
noster Iesus Christus ad suam sanctam 
gratiam et benedictionem fontemque 
baptismatis donum uocare dignatus est. 
Per hoc signum sanctae crucis, frontibus 
eorum quem nos damus, tu maledicte di-
abule numquam audeas uiolare. 

ITEM SUPER FAEMINAS. Deus 
caeli, deus terre, deus angelorum, deus 
archangelorum, deus prophetarum, de- 
us martyrum, deus omnium bene uiuen-
tium, deus cui omnis lingua confitetur 
caelestium terrestrium et infernorum: 
te inuoco, domine, ut has famulas tuas 
perducere et custodire digneris ad gra-
tiam baptismi tui. 

Ergo maledicti ut supra. 
ITEM SUPER MASCULOS. Audi, 

maledicte satanas, adiuratus per no-
men aeterne dei et saluatoris nostri fili 
dei: cum tua uictus inuidia tremens ge-
mensque discede. Nihil tibi sit commune 
cum seruis dei iam caelestia cogitanti-
bus, renuntiatoribus tibi a saeculo tuo, 

szowi, Twojemu słudze, na górze Synaj 
i wyprowadziłeś synów Izraela z ziemi 
egipskiej, udzielając im anioła Twojej 
miłości, który strzegł ich dniem i nocą: 
prosimy Cię, abyś raczył wysłać Two-
jego świętego anioła, niech podobnie 
strzeże i te Twoje sługi i doprowadzi ich 
do łaski Twojego chrztu.

Zatem, przewrotny diable, poznaj wy-
rok wydany na ciebie i oddaj cześć Bogu 
żywemu i prawdziwemu, oddaj cześć Je-
zusowi Chrystusowi, jego Synowi i Du-
chowi Świętemu, i odstąp od tych sług 
Boga, ponieważ Bóg, Pan nasz, Jezus 
Chrystus raczył ich powołać do swojej 
świętej łaski i do błogosławieństwa, źró-
dła, daru chrztu. Przez ten święty znak 
krzyża, który czynimy na ich czołach, ty, 
przewrotny diable, nie waż się ich nigdy 
krzywdzić.

PODOBNIE NAD KOBIETAMI. Bo- 
że nieba, Boże ziemi, Boże aniołów, Boże 
archaniołów, Boże proroków, Boże mę-
czenników, Boże wszystkich dobrze żyją-
cych, Boże, którego wyznaje każdy język 
istot niebieskich, ziemskich i podziem-
nych: proszę Cię, Panie, abyś raczył tych 
służebnic swoich strzec i doprowadzić 
do łaski Twojego chrztu.

Zatem, przewrotny, jak wyżej.
PODOBNIE NAD MĘŻCZYZNA-

MI. Posłuchaj, przewrotny szatanie, za-
klinam cię przez imię wiecznego Boga 
i naszego Zbawiciela, Syna Bożego, 
odejdź pokonany, drżąc i jęcząc, razem 
ze swoją zawiścią. Nie masz nic wspól-
nego z sługami Boga, którzy myślą już 
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et beate inmortalitatis uictoris. Da igitur 
honorem adueniente spiritui sancto, qui 
ex summa caeli archae discedens, per-
turbatis fraudibus tuis, diuinio fonte pur-
gata pectora id est sanctificata deo tem-
plum et habitum perficiat, et ab omnibus 
paenitus noxiis praeteritorum criminum 
liberati serui dei gratias perenni deo re-
ferant semper et benedicant nomen eius 
sanctum in saecula saeculorum: per do-
minum nostrum Iesum Christum, qui 
uenturus est iudicare uiuos et mortuos 
et saeculum per ignem.

ITEM SUPER FAEMINAS. Deus 
Abraham, deus Isaac, deus Iacob, deus, 
qui tribus Israhel monuisti et Susanna 
de falso crimine liberasti: te supplex 
deprecor, domine, ut liberes et has famu-
las tuas et perducere eas digneris ad gra-
tiam baptismi tui. 

Ergo maledicte ut supra. 
ITEM SUPER MASCULOS. Exor-

cizo te, inmunde spiritus, in nomine patris 
et filii et spiritus sancti, ut exeas et rece-
das ab his famulis dei. Ipse enim tibi im-
perat, maledicte, damnate, qui pedibus 
super mare ambulauit et Petro mergenti 
dexteram porrexit. 

Ergo maledicte sicut supra. 
ITEM SUPER FAEMINAS. Exorcizo 

te, inmunde spiritus, per patrem et filium 
et spiritum sanctum, ut exeas et recedas 
ab his famulabus dei. Ipse enim tibi im-
perat, maledicte, damnate, qui ceco nato 

o sprawach niebiańskich i wyrzeka-
ją się twego panowania oraz wyznają 
Tego, który zwyciężył śmierć. Zatem 
oddaj cześć przychodzącemu Świętemu 
Duchowi, który zstępując z wysokości 
nieba, zniszczywszy twoje oszustwa, 
oczyszczone, czyli uświęcone w bo-
skim źródle serca czyni je świątynią 
i mieszkaniem Boga, a słudzy Boga 
uwolnieni od wszystkich win minio-
nych grzechów niech zawsze składają 
dzięki wiecznemu Bogu i błogosławią 
Jego święte imię na mieki wieków: 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który przyjdzie sądzić żywych i umar-
łych, i świat przez ogień. 

PODOBNIE NAD KOBIETAMI. 
Boże Abrahama, Boże Izaaka, Boże Ja-
kuba, Boże, który pouczałeś plemię Izra-
lea i uwolniłeś Zuzannę od fałszywego 
oskarżenia, pokornie Cię proszę, Panie, 
abyś uwolnił i te służebnice swoje i ra-
czył je doporowadzić do łaski twojego 
chrztu. 

Zatem przewrotny, jak wyżej.
PODOBNIE NAD MĘŻCZYZNA-

MI. Wypędzam cię, nieczysty duchu, 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
wyjdź i odejdź od tych sług Bożych. Ten, 
który chodził po morzu i podał dłoń Pio-
trowi, gdy się topi, sam nakazuje to To-
bie, przewrotny i potępiony.

Zatem przewrotny, jak wyżej. 
PODOBNIE NAD KOBIETAMI. 

Wypędzam cię, nieczysty duchu, przez 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, abyś 
wyszedł i odszedł od tych służebnic Bo-
żych. Ten, który otworzył oczy ślepemu 
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oculos aperuit et quatriduanum Lazarum 
de munumento suscitauit. 

Ergo maledicte ut supra. 
SEQUITUR ORACIO QUAM SAC-

ERDOS DICI DEBET. Aeternam ac 
iustissimam pietatem tuam deprecor, 
domine, sancte pater onmnipotens ae-
terne deus luminis et ueritatis, super hos 
famulos et famulas tuas, ut digneris eos 
inluminare lumen intellegentiae tuae,. 
Munda eos et sanctifica; da eis scien-
tiam ueram, ut digni efficiantur accedere 
ad gratiam baptismi tui. Teneant firmam 
spem, consilium rectum, doctrinam sanc-
tam, ut apti sint ad percipiendam gratiam 
tuam: per.

XXXIV 
INCIPIT EXPOSITIO 
EVANGELIORUM IN AURIUM 
APERRTIONUM AD ELECTOS
Primitus enim procedunt de sacrario 

IIII diaconi cum quattuor euangelia, 
praecedentibus duo candilabra cum 
turabulis, et ponuntur super IIII angulos 
altaris. Et tractat praesbiter, antequam 
aliquis eorum legat, his uerbis: 

Aperturi uobis, filii carissimi, euange-
li, id est gesta diuina, prius ordinem in-
sinuare debemus, quid est euangelium, 
et unde discendat, et cuius in eo uerba 
ponantur, et quare quattuor sint qui 
haec gesta scripserun, uel qui sunt ipsi 
quattuor qui diuino spiritu adnuntiante 
propheta siganti sunt: ne forte sine ac or-
dines ratione uel causa stuporem uobis 
in mentibus relinquamus; et quia ad hoc 

od urodzenia i wskrzesił z martwych Ła-
zarza po czterech dniach w grobie, sam 
tobie rozkazuje.

Zatem przewrotny, jak wyżej. 
MODLITWA, KTÓRĄ POWINIEN 

ODMÓWIĆ KAPŁAN. Panie, świę-
ty Ojcze, wszechmogący wieczny Boże 
światła i prawdy, proszę o wieczną i spra-
wiedliwą miłość Twoją nad tymi sługa-
mi i służebnicami Twoimi, abyś raczył 
oświecić ich światłem Twojego zrozu-
mienia. Oczyść ich i uświęć; daj im praw-
dziwą wiedzę, aby okazali się godni przy-
stąpić do łaski Twojego chrztu. 

Niech zachowają stałą wiarę, słusz-
ny zamiar, świętą naukę, aby byli zdatni 
do otrzymania Twojej łaski: przez. 

XXXIV 
POCZĄTEK WYJAŚNIENIA 
EWANGELII USZOM 
WYBRANYCH
Najpierw wychodzą z  zakrystii czte-

rej diakoni z czterema Ewangeliami, 
przed nim dwa świeczniki z trybularzami 
i  kładzie się je  (ewangelie) na czterech 
rogach ołtarza. Przed czytaniami prze-
mawia prezbiter.

Aby Ewangelie, to jest boskie dzieła, 
najdrożsi bracia, stały się dla was jasne, 
najpierw powinniśmy wskazać na porzą-
dek, czym jest Ewangelia, skąd pochodzi, 
czyje słowa zostały w niej zawarte, dla-
czego jest czterech, którzy te dzieła spi-
sali, albo dlaczego jest czterech tych, któ-
rzy z natchnienia Bożego Ducha zostali 
naznaczeni jako prorocy, abyśmy – bez 
tego porządku – nie stali się przyczyną 
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uenisitis, ut aures uobis aperiantur: nec 
incipiat sensus uester obtundi. Euange-
lium dicitur proprie bona adnuntiatio. 
Quae utique adnunciatio est Iesu Christi 
domini nostri. Discendit autem euange-
lium ab eo, quod adnuntiet et ostendat, 
quod his qui per prophetas loqueba-
tur uenit in carnem, sicut scriptum est: 
Qui loquebar ecce adsum. Explicantes 
autem breuiter, quid sit euangelium, uel 
qui sint hii quattuor qui per propheetam 
ante monstrati sunt, nunc sua quaeque 
nomina singulis adsignemus indiciis. Ait 
enim propheta Hiezechihel: Et similitu-
do uultus eorum ut facies hominis et fa-
cies leonis a dextris illius, et facies uituli 
et facies aquilae ad sinistris illius. Hii 
quattuor has figuras habentes euange-
listas esse non dubium est. Sed nomina 
eorum quie euangelia scripserunt haec 
sunt: Matheus, Marcus, Lucas, Ioannes. 

Et adnuntiat diaconus dicens. State 
cum silentio, audientes intente. 

Et incipioens legi initium ewangelii 
secundum Matheum usque Ipsa enim 
saluum faciet populum suum a peccatis 
eorum. 

Postquam legerit, tractat praesbiter 
his uerbis: 

Filli carissimi, ne diucius ergo uos 
teneamus, exponamus uobis, quam ra-
tionem et quam figuram unusquisque 
in se conteneat; et quare Matheus in se 
figuram hominis habeat: quia in initio 
suo nihil aliu agit, nisi natiuitatem salu-
atoris pleno ordine generationis enarrat. 
Sic enim coepit: Liber generationis Iesu 

osłupienia w waszych umysłach. A po-
nieważ dotarliście aż dotąd, że otworzyły 
się wam uszy, niech nie stępieją wasze 
zmysły! Używa się słowa „ewangelia” 
z powodu dobrej nowiny. A tą nowiną jest 
Jezus Chrystus, nasz Pan. Zaś Ewangelia 
pochodzi od Niego, ponieważ oznajmia 
i pokazuje, że ten, który przemawiał 
przez proroków, przyszedł w ciele, tak 
jak jest napisane: Ja jestem tym, który 
mówił. Natomiast wyjaśniając krótko, 
czym jest ewangelia albo kim są ci czte-
rej, którzy wcześniej zostali wskazani 
przez proroka, teraz każdego oznaczymy 
jego imieniem. Bo mówi prorok Eze-
chiel: A twarz jego podobna do twarzy 
człowieka, a z prawej strony twarz lwa 
i twarz wołu i orła po jego lewej stronie. 
Nie ma wątpliwości, że te cztery figury 
to czterech ewangelistów, a imiona tych, 
którzy spisali Ewangelię, są następujące: 
Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. 

I mówi diakon: Trwajcie w ciszy i pil-
nie słuchajcie. 

I zaczyna czytać początek Ewangelii 
według Mateusza aż do słów: On uwal-
niał swój lud od jego grzechów. 

Po tym czytaniu prezbiter przemawia 
tymi słowami: 

Najdroższe dzieci, abyśmy dłużej was 
nie zatrzymywali, wyjaśnimy wam, jaki 
sens i jaką figurę każdy z Ewangelistów 
w sobie zawiera, dlaczego Mateusz jest 
przedstawiany w figurze człowieka: po-
nieważ na początku swojej Ewangelii nie 
mówi o niczym innym, jak o narodzeniu 
zbawiciela, przedstawiając pełen rodowód. 
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Christi filii Dauid, filii Abraham. Vide-
tis, quia non inmerito huic hominis ad-
signata persona est, quando ab hominis 
natiuitate initium conpraehendit; nec 
inmerito, ut diximus, huic mysterio ad-
signata est Mathei persona. 

Item adnuntiat diaconus ut supra: 
State cum silentio, audientes intente. 

Et legit initium ewangelii secundum 
Marcum usque: Ego baptizo uos aqua, ille 
uero baptizauit uos spiritu spiritu sancto. 

Et sequitur praesbiter his uerbis: 
Marcus euangelista leonis gerens fig-

uram a solitudine incipit dicens: Vox cla-
mantis in deserto: parate uiam domini. 
Siue, quia regnat inuictus, huius leonis 
multifariae inuenimus exempla, ut non 
uacet dictum illud: Iuda filius meus catu-
lus leonis, de germine mihi ascendisti; 
recubans dormiuit ut leo et sicut catulus 
leonis, quis excitauit eum?

Item adnuntiat diaconus ut supra. 
Et legit initium ewangelii secundum 
Lucam usque Parare domino plebem 
perfectam. 

Et prosequitur praesbiter his uerbis: 
Lucas euangelista uituli speciem gestat, 

ad cuius instar saluator noster est immola-
tus. Hic enim Christi euangelium loquu-
turus sic coepit de Zacharia et Elisabeth, 
de quibus Iohannis Baptista in summa 
natus est senectute; et ideo Lucas uitulo 
conparatur: quia duo cornua duo testa-
menta, et quattuor pedum ungulas quattuor 
ewangelii quasi tenera firmitate nascentia 
in se plenissima contenebat. 

Bowiem zaczyna tak: Rodowód Jezusa 
Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. 
Widzicie, że słusznie przydana mu zosta-
ła postać człowieka, skoro od narodze-
nia człowieka zaczyna swoją Ewangelię; 
słusznie, jak powiedzieliśmy, tej tajemnicy 
została wyznaczona osoba Mateusza. 
Następnie przemawia diakon, jak wy-

żej: Trwajcie w ciszy i pilnie słuchajcie.
I czyta początek Ewangelii według 

Marka, aż do słów: Ja chrzczę was wodą, 
a on będzie was chrzcił Duchem Świętym. 

I przemawia prezbiter tymi słowami: 
Marek Ewangelista oznaczany figu-

rą lwa zaczyna Ewangelię od pustyni, 
mówiąc: Głos wołającego na pustyni: 
gotujcie drogę Pańską. Albo, ponieważ 
panuje niezwyciężony, znajdujemy wie-
le różnych przykładów tego lwa, na co 
zresztą nie brakuje przykładów: Juda, 
mój syn, szczenię lwa, który wyszedł 
z mojego nasienia; leżąc, śpi jak lew 
i jak szczenię lwa, kto go zbudzi?

Dalej przemawia diakon, jak wyżej. 
I czyta początek ewangelii według Łuka-
sza, aż do słów: Przygotować dla pana 
lud doskonały.

I mówi prezbiter tymi słowami: 
Ewangelista Łukasz ma kształt wołu, 

na którego podobieństwo nasz Zbawiciel 
został złożony w ofierze. Bo Łukasz za-
czyna Ewangelię od Zachariasza i Elż-
biety, którym w późnej starości urodził 
się Jan Chrzciciel. I dlatego Łukasz po-
równany jest do wołu, po dwa rogi, dwa 
testamenty, a cztery kopyta to cztery 
Ewangelie, jakby zawarte w niej w spo-
sób najpełniejszy. 
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Item adnuntiatur a diacono ut supra. 
Et legit initium euengelii secundum Io-
hannem usque Plenum gratia et ueritatis. 

Iterum prosequitur praesbiter his uer- 
bis: 

Iohannis habet similitudinem aquilae 
eo, quod nimis alta petierit; ait enim: 
In principio erat uerbum et uerbum erat 
apud deum et deus errat uerbum. Hoc 
erat in principio apud deum. Et Dauid di-
cit de persona Christi: Renouabitur sicut 
aquilae iuuentus tua, id est Iesu Christi 
domini nostri, qui resurgens a mortuis 
ascendit in caelos. 

Unde iam uobis conceptis prignans 
gloriatur ecclesia omnem festiuitateem 
uotorum, ad noua tendere christiae legis 
exordia: ut adueniente die uenerabilis 
paschae, lauagro baptismatis renascen-
tis, sicut sancti omnes mereamini fideli 
munus infantiae a Christo ddomino nos-
tro perciper: qui uiuit et regnat in saecula 
saeculorum. 

XXXV 
INCIPIT PRAEFATIO 
SYMBOLI AD ELECTOS
Id est, antequam dicas symboloum, 

his uerbis prosequeris: 
Dilectissimi nobis, accepturi sacra-

menta baptismatis et in nouam creaturam 
sancti spirytus procreandi fidem, quam 
credentes iustificandi estis, toto corde 
concipite et animis uestris ueram conu-
ersatioenm mutatis ad deum, qui men-
tium nostrarum est inluminator, accedite 
suscipientes euangelicae symbuli sacra-
mentum, a domino inpiratum, ab aposto-

Potem diakon mówi jak wyżej. Czyta 
początek ewangelii według Jana aż  do 
słów: Pełen łaski i chwały.

Potem prezbiter przemawia tymi sło- 
wami: 

Jana wyobraża orzeł dlatego, że wzno-
si się wysoko; bo mówi: Na początku 
było słowo i słowo było u Boga, i Bo-
giem było słowo. Ono było na początku 
u Boga. A Dawid mówi o osobie Chrystu-
sa: Odrodzi się jak orzeł Twoja młodość, 
to znaczy Pana naszego Jezusa, który po-
wstając z martwych, wstępuje do nieba. 

Dlatego Kościół raduje się z was, 
z pełni modlitwy, że dążycie do nowych 
początków chrześcijańskiego prawa, 
abyśmy, gdy nadejdzie dzień Świętej 
Paschy, odrodzeni w kąpieli chrztu, tak 
jak wszyscy święci zasłużyli na dar wy-
brania. Przez Chrystusa, Pana naszego, 
który żyje i króluje na wieki wieków. 

 
XXXV 
WYŁOŻENIE SYMBOLU 
WIARY WYBRANYM
Zanim powiesz symbol, przemówisz 

tymi słowami: 
Umiłowani nasi, macie przyjąć tajem-

nicę chrztu i wiarę, że staniecie się nowym 
stworzeniem, a wierząc w to, macie zostać 
usprawiedliwieni, zatem całym sercem 
przyjmijcie ją i całym sercem zwróćcie się 
do Boga w waszym nawróceniu, do Boga, 
który oświeca nasze umysły, zbliżcie się, 
przyjmując tajemnicę ewangeliczne-
go symbolu, natchnionego przez Pana, 
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1 

5   Następuje tekst wyznania wiary w języku greckim. 

lis institutum, cuius pauca quidem uerba 
sunt sed magna misteria. Sanctus etenim 
spirytus, qui magistris ecclesiae ista dic-
tauit, tali eloquuio talique breuitate salu-
tiferam condidit fidem, ut quod creden-
dum uobis est semperque prouidendum, 
nec intellegentiam possit latere nec me-
moriam fatigare. Intentis itaque animis 
symbulum discite, et quod uobis sicut 
accipimus tradimus, non alicui materie 
qui corrumpi potest, sed paginis uestri 
cordis ascribite. Confessio itaque fidem 
quam suscipistis hoc incoatur exordio. 

Post haec accipiens acolytus unum 
ex ipsis infantibus masculum, tenes eum 
in sinistro brachio, ponenes manum su-
per caput eius. Et interrogat ei praes-
biter: Qua lingua confitentur dominum 
nostrum Iesum Christum? Respondet: 
Graece. Iterum dicit presbyter: Adnuntia 
fidem ipsorum qualiter credunt. Et dicit 
acolytus symbolum Graecae decantan-
do, tenes manum super caput infantis, 
in his uerbis: (tekst po grecku)

Fili carissimi: audistis symbulum 
graece, audi et latinae. Et dicis: Qua llin-
ga confitentur dominum nostrum Iesum 
Chruistum? Respondet: Latinae. Adnunta 
fidem ipsorum qualiter credunt. 

POnens manum acolytus super caput 
infantis, et dicit symbulum decantando 
his uerbis: 

ustanowionego przez apostołów, którego 
słowa są nieliczne, ale wielkie tajemni-
ce. Bo Święty Duch, który je dyktował 
nauczycielom Kościoła, w takiej krótkiej 
mowie utwierdził zbawczą wiarę, aby to, 
w co powinniście wierzyć i zawsze strzec, 
nie mogło pozostać w ukryciu przed ro-
zumem, ani znużyć pamięci. Zatem pilnie 
uczcie się symbolu, który przekazujemy 
wam tak, jak go przejęliśmy, i zapiszcie 
go nie na jakimś materiale, który ulega 
zniszczeniu, ale w waszych pogańskich 
sercach. A wyznanie wiary, którą przyj-
mujecie, ma taki początek. 

Potem akolita biorąc jednego męż-
czyznę spośród oczekujących na chrzest, 
trzymając go za lewe ramię, kładzie rękę 
na jego głowie i pyta go prezbiter: W ja-
kim języku wyznajecie Pana naszego Je-
zusa Chrystusa? Odpowiada: po grecku. 
Dalej mówi prezbiter: Wyznaj im wiarę, 
w jaki sposób wierzą. A akolita odmawia 
po grecku symbol tymi słowami, trzyma-
jąc rękę na głowie kandydata5.

Najdroższe dzieci, usłyszeliście sym-
bol wiary po grecku, posłuchajcie i po 
łacinie. I mówisz: W jakim języku wy-
znają Pana naszego Jezusa Chrystusa? 
Odpowiada: po łacinie. Wyznaj im wia-
rę, w jaki sposób wierzą.

Akolita, kładąc rękę na  głowie kan-
dydata, odmawia symbol wiary tymi 
słowami: 
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Credo in unum deum patrem omnipo-
tentem, factorem caeli et terrae, uisibili-
um omnium et inuisibilium, Et in unum 
dominum Iesum Christum filium dei 
unigenitum, de patre natum ante omnia 
saecula, lumen de lumine, deum uerum 
de deo uero, natum non factum, consub-
santialem patris, per quem omnia facta 
sunt. Qui propter naos homine et propter 
nostram salutem descendentem de cae-
lis, et incarnatum de spiritu sancto et Ma-
ria uirgine et humanatum, crucifixum 
etiam pro nobis sub Pontio Pilato et pas-
sum et sepultum, et resurgentem tertia 
die secundum scripturas, et ascendentem 
in caelis, et sedentem ad dexteram patris, 
et iterum uenturum cum gloria iudicare 
uiuos et mortuos, cuius regni non erit fi-
nis. Et in spiritu sancto dominum et uiui-
ficatorem ex patre procedentem, qui cum 
patre et filio simul adoratum et conglo-
rificatum, qui locutus est per prophetas. 
In unam sanctam catholicam et apostoli-
cam eccleisam. Confiteor unum baptis-
ma iin remissionem peccatorum. Spero 
resurrectionem mortuorum et uitam fu-
turi saeculi. Amen. 

Hoc expleto sequitur presbiter his uer- 
bis: 

Haec summa est fidei nostrae, dilec-
tissimi nobis, haec uerba sunt symbuli, 
non sapientiae Humano serrmone facta, 
sed uera diuinitus ratione disposita. Qui-
bus conpraehendendis adque seruandis 
nemo non idneus, nemo non aptus. Hic 
dei patris et filii una aequalis pronuntia-
tur potestas. Hic unigenitus dei de Maria 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszech-
mogącego, stworzyciela nieba i ziemi, 
wszystkich rzeczy widzialnych i nie-
widzialnych, i w jednego Pana Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego jednorodzone-
go, narodzonego z ojca przed wszystki-
mi wiekami, światło ze światłości, Bóg 
prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzo-
ny a nie stworzony, współistotny Ojcu, 
przez którego wszystko się stało. On to 
dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia, 
zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Święte-
go przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się 
człowiekiem. Ukrzyżowany także za nas 
pod Poncjuszem Piłatem cierpiał, został 
pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego 
dnia według Pisma, i wstąpił do nieba, 
siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyj-
dzie w chwale, aby sądzić żywych i umar-
łych, którego królestwu nie będzie końca. 
I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, 
który z Ojca pochodzi i z Ojcem i Synem 
razem doznaje uwielbienia i chwały, któ-
ry mówił przez proroków. Wierzę w jeden 
święty, powszechny i apostolski Kościół. 
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie 
grzechów. Mam nadzieję na zmartwych-
wstanie umarłych i życie wieczne. Amen. 

Potem prezbiter przemawia tymi sło- 
wami: 

To jest suma naszej wiary, umiłowa-
ni nasi, te słowa są symbolem, ułożone 
nie według słów ludzkiej mądrości, ale 
prawdziwie według boskiego rozumu. 
Nikt nie jest zdolny, by je zrozumieć, nikt 
nie jest zdolny aby je zachować. W nich 
ogłasza się jedną i równą władzę Boga 
Ojca i Syna. W nich Jednorodzony Syn 
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uirgine et spiritu sancto secundum car-
nem natus ostenditur. Hic eiusdem cruci-
fixio et sepultura ac die tertia resurrectio 
praedicatur. Hic ascensio ipsius super 
caelos et confessio in dextera paterne 
maiestatis agnoscitur, uenturusque ad iu-
dicandos uiuos et mortuos declaratur. 
Hic spiritus sanctus in eadem qua pater 
et filius deitate indiscretus accipitur. Hic 
postremo ecclesiae uocatio, peccatorum 
remissio et carnis resurrectio perducitur. 
VOs itaque, dilectissimi, ex uetere homi-
ne in nouum reformamini, et de carnali-
bus spiritales, de terrenis incipitis esse 
caelestes. Secura et constanti fide credite 
resurrectione, quae facta est in Christo, 
etiam in nobis omnibus est conplenenda, 
et hoc secuturus in toto corpore, quod 
praecessit in capite. Quoniam et ipsum, 
quod praecepturi estis, baptismi sac-
ramentum huc spei expremit formam. 
Ibi quaedam enim ibi mors et quaedam 
resurrectio celebratur. Vetus homo de-
ponitur et nouus sumitur. Peccator aquas  
ingreditur et iustificatus egreditur. Ille 
abicitur qui traxit ad mortem, et suscepi-
tur ille, qui reduxit ad uitam, per cuius 
gratiam uobis confertur, ut filii dei sitis, 
non carnis uoluntate editi, sed sancti 
spirytus uirtute generati. Et idoneo hanc 
breuissimam plenitudinem ita debetis 
uestris cordibus inherere, ut omni tem-
pore praesidio huius confessionis uta-
mini. Inuicta est enim semper talium 
armorum potestas, contra omnes insidias 
inimici ad bonam Christi miliciam pro-
futuris. Diabulus qui per hominem temp-
tare non desinit, munitos uos hoc symbu-

Boży objawia się jako narodzony z Maryi 
Dziewicy i Ducha Świętego według ciała. 
W nich głosi się ukrzyżowanie, pogrze-
banie i zmartwychwstanie trzeciego dnia. 
W nich poznaje się wstąpienie Jezusa 
do nieba i wielkość po prawicy ojca maje-
statu oraz oznajmia się, że przyjdzie, aby 
sądzić żywych i umarłych. W nich głosi 
się Ducha Świętego w tym samym nie-
rozdzielnym bóstwie, w którym jest i Oj-
ciec, i Syn. W nich wreszcie zawiera się 
powołanie kościoła, odpuszczenie grze-
chów i zmartwychwstanie ciała. Wy tak-
że, umiłowani, jesteście przemienieni 
ze starego człowieka w nowego, staliście 
się z cielesnych – duchowymi, z ziem-
skich – niebieskimi. Pewną i stała wiarą 
wierzcie w zmartwychwstanie, które sta-
ło się w Chrystusie, a także ma wypełnić 
się wobec nas wszystkich, w całym ciele 
stanie się to, czego pierwsza doświadczy-
ła głowa. Ponieważ ten sam sakrament 
chrztu, który macie przyjąć, daje wam 
nadzieję. Bo tam gdzie śmierć, celebruje 
się i zmartwychwstanie. Złożony został 
stary człowiek, a powstał nowy. Grzesz-
nik wchodzi do wody, a wychodzi uspra-
wiedliwiony. Odrzucony został ten, który 
szedł ku śmierci, a przyjęty ten, który 
wrócił do życia, dzięki jego łasce staliście 
się synami Boga, narodzeni nie z woli 
ciała, ale mocą Ducha Świętego. Dlatego 
powinniście tę tak krótko ujętą pełnię za-
wrzeć w waszych sercach, byście mogli 
w każdym czasie korzystać z jej pomo-
cy. Bo moc tej broni jest niezwyciężona 
wobec wszystkich ataków nieprzyjaciela 
na wojsko Chrystusa. Diabeł, który nie 
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lo semper inueniat: ut deuicto aduersario 
cui renunciatis, gratiam domini incor-
ruptam et inmaculatam usque in finem, 
ipso quem confitemini protegenti, seru-
etis: ut in quo peccatorum remissionem 
accipitis, in eo gloriam resurrectionis 
habeatis. Ergo, dilectissimi, praefatum 
symbulum fidei catholicae in praesente 
cognouistis: nunc euntes edocimini Nul-
lo mutato sermone. Potens est enim dei 
misericordia, quae et ad baptismi fidem 
currentes perducat, et nos qu i uobis mis-
teria tradimus, una uobiscum ad regna 
caelestia faciat peruenire: per eundem 
dominum nostrum Iesum Christum, qui 
uiuit et regnat in saecula saeculorum. 
Amen. 

 
 
XXVI 
ITEM PRAEFATIO ORATIONIS 
DOMINICAE
Et admonentur a Diacono ut supra
Dominus et saluator noster Iesus Chris-

tus inter cetera salutaria praecepta dis-
cipulis suuis petentibus, quemadmodum 
orare deberent, eam formam eis orationis 
concessit, quam etiam lectione praesenti 
et uos plenius cognouistis. Audiat nunc 
dilectio uestraa, quemadmodum doceat 
discipulos suos orare deum patrem om-
nipotentem: Tu autem cum orabis, intra 
in cubiculum tuum et clauso ostio ora pa-
trem tuum. Cubiculum quod nominat, non 
occcultam domum ostendit, sed cordis 
nostri secreta illi soli patere commemo-
rat. Et clauso ostio deum adorare debere, 

przestaje kusić człowieka, zawsze zoba-
czy, że jesteście tym symbolem chronie-
ni. Zatem po wyrzeczeniu się pokona-
nego wroga zachowajcie niesplamioną 
i niezniszczoną łaskę Pana aż do końca, 
dzięki pomocy Tego, którego wyznaje-
cie, byście w tym, w którym przyjęliście 
odpuszczenie grzechów, mieli również 
chwałę zmartwychwstania. Zatem, umi-
łowani, poznaliście wyznawany symbol 
wiary katolickiej, a teraz idźcie, aby się 
go nauczyć, nie zmieniając w nim nicze-
go. Bo potężne jest Boże miłosierdzie, 
które prowadzi spieszących do chrztu oraz 
nas, którzy przekazujemy wam tajemnice. 
Niech to miłosierdzie doprowadzi nas ra-
zem do królestwa niebieskiego: przez te-
goż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który 
żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

XXXVI 
WSTĘP DO MODLITWY 
PAŃSKIEJ
Diakon przypomina jak wyżej
Pan i nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, 

wśród innych zbawczych przykazań swoim 
uczniom pytającym, w jaki sposób powinni 
się modlić, dał taką modlitwę, którą także 
i wy w dzisiejszym czytaniu poznaliście 
w pełni. Teraz, umiłowani, wysłuchajcie, 
w jaki sposób nauczył swoich uczniów mo-
dlić się do Boga Ojca wszechmogącego: 
Natomiast ty, gdy chcesz się modlić, wejdź 
do swej izdebki i zamknij drzwi, a potem 
módl się do swojego Ojca. Mówi to o izdeb-
ce, lecz nie o ukrytym domu, a tylko przy-
pomina, że mamy mu pokazać tajemnice 
swojego serca. A zamknąwszy drzwi, mamy 
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id est, ut a cognitacione pectus nostrum 
mistica claue claudamus, ac labiis clau-
sis incorrupta mente deo loquamur. Deus 
autem noster fidei et non uocis auditor 
est. Cladatur ergo claue fidei pectus nos-
trum contra insidias aduersarii et soli deo 
pateat, cuius templum esse cognoscitur, 
ut cum habitat in cordibus nostris, ipse sit 
aduocatus in praecibus nostris. Ergo dei 
sermo et dei sapientia. Christus dominus 
noster, hanc orationem nos docuit, ut ita 
premus: 

Post hoc intras et dicis: PATER NOS-
TER QUI ES IN CAELIS. Haec liberta-
tis uox est plena et fiducia. Ergo his uo-
bis moribus est uiuendum, ut et filii dei 
et fratres Christi esse possitis. Nam pa-
trem suum deum quam temeritate dicere 
praesumit, qui ab eius uoluntate degen-
erat? Unde uos, dillectissimi, dignos exi-
bite adoptione diuina, quoniam scriptum 
est: Quodquot crediderunt in eum, dedit 
eis potestatem filios dei fieri. 

SANCTIFICETUR NOMEN TUUM. 
Id est: non quod deus nostris sanctificetur 
orationibus qui semper est sanctus; sed 
petimus, ut nomen eius sanctificetur in no-
bis, ut qui in baptismate eius sanctificemur, 
in id quod esse incipimus perseueremur. 

ADVENIAT REGNUM TUUM Deus 
namque noster quando non regnat, max-
ime cuius regnum est inmortale? Sed cum 
dicimus: Veniat regnum tuum: nostrum 
regnum petimus aduenire, a deo nobis 
promissum, Christi sanguinem et passio-
nem quaesitum. 

wielbić Boga, to znaczy, abyśmy mistycz-
nym kluczem zamknęli nasze serce od złych 
myśli, a zamknąwszy usta mówili do Boga 
czystym umysłem. Bo nasz Bóg słucha na-
szej wiary, nie głosu. Zatem niech zamknięte 
pozostanie nasze serce kluczem wiary, prze-
ciwko zasadzkom wroga, a otwarte tylko 
dla Boga, bo wie, że jest jego świątynią, aby 
gdy zamieszka w naszych sercach, on sam 
był przywoływany w naszych prośbach. Za-
tem mowa Boga i mądrość Boga. Chrystus, 
nasz pan, nauczył nas tej modlitwy, abyśmy 
tak się modlili: 

Potem wychodzisz i  mówisz: OJCZE 
NASZ, KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE. Ten 
głos jest pełen wolności i zaufania. Za-
tem powinniście żyć tak, żebyście mogli 
być dziećmi Boga i braćmi Chrystusa. 
Bo czyż może Boga nazywać swoim oj-
cem ten, kto nie jest posłuszny jego woli? 
Dlatego wy, umiłowani, okażcie się godni 
Bożego synostwa, ponieważ zostało napi-
sane: tym, którzy uwierzyli w Niego, dał 
moc, aby stali się synami Bożymi. 

NIECH SIĘ ŚWIĘCI IMIĘ TWOJE. 
To nie znaczy, że Bóg będzie się uświę-
cał dzięki naszym modlitwom, ponieważ 
On zawsze jest święty; ale prosimy, aby 
Jego imię było uświęcane w nas, abyśmy 
my, którzy będziemy uświęceni w Jego 
chrzcie, wytrwali w tym, co się rozpocznie. 

NIECH PRZYJDZIE KRÓLESTWO 
TWOJE. Jakże rządzi nasz Bóg, które-
go królestwo jest nieśmiertelne? Ale gdy 
mówimy: Niech przyjdzie królestwo 
twoje, prosimy, aby przyszło nasze kró-
lestwo, obiecane nam przez Boga, uzy-
skane dzięki krwi i męce Chrystusa.
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FIAT VOLUNTAS TUA SICUT IN 
CAELO ET IN TERRA Id est: in eo 
fiat uoluntas tua, ut quod tu uis in caelo, 
hoc nos in terra positi inrepraehensibili-
ter faciamus. 

PANEM NOSTRUM COTIDIANUM 
DA NOBIS HODIE. Hic spiritatem cybum 
intellegere debemus. Christus enim panis 
est noster qui dixit: Ego sum panis uiuus 
qui de caelo discendit. Quem cotidianum 
dicimus, quod ita nos semper inmunitatem 
petere debemus peccati, ut dign simus cae-
lestibus alimentis. 

ET DEMITTE NOBIS DEBITA 
NOSTRA, SICUT ET NOS DEMIT-
TIMUS DEBITORIBUS NOSTRI. Hoc 
praecepto significans, non nos aliter pec-
catorum posse ueniam promereri, nisi 
prius nos in nobis deliquentibus aliis re-
laxemus, sicut in euangelio dominus di-
cit: Nisi demiseretis peccata hominibus, 
nec uobis pater uester demittit peccata 
uestra. 

ET NE NOS INDUCAS IN TEMP-
TACIONEM. Id est: ne nos patiari in-
duci an eo qui temptat, prauitatis auc-
tore. Nam dicit scriptura: deus enim 
intemptatur malorum est. Diabulus uero 
et temptator. Ad quem euincendum do-
minus dicit: uigilate et orate, ne intretis 
in temptacionem. 

SED LIBERA NOS A MALO. Hoc 
ideo ait, quia dixit apostolus: Nescitis, 
quid uos oporteat orare. Unus deus om-
nipotens ita a nobis orandus, ut quicquid 
humana fragilitas cauere et uitare non 

BĄDŹ WOLA TWOJA, JAKO 
W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI. To zna-
czy: niech w tym się staje Twoja wola, 
że czego Ty chcesz w niebie, to my tu na 
ziemi mamy czynić w sposób doskonały. 

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIE- 
GO DAJ NAM DZISIAJ. Powinniśmy 
to rozumieć jako pokarm duchowy. 
Bo Chrystus jest naszym chlebem, jak 
sam powiedział: Ja jestem chlebem ży-
wym, który zstąpił z nieba. Mówimy 
o nim „chleb codzienny”, ponieważ 
zawsze powinniśmy prosić o ochronę 
przed grzechem, abyśmy byli godni po-
karmów niebieskich. 

I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, 
TAK JAK I MY ODPUSZCZAMY NA-
SZYM WINOWAJCOM. Ta wskazówka 
oznacza, że nie możemy inaczej dostą-
pić łaski odpuszczenia grzechów, jeśli 
wcześniej sami nie darujemy tym, którzy 
zgrzeszyli wobec nas, tak jak mówi Pan 
w Ewangelii: Jeśli nie odpuścicie grze-
chów ludziom, to i Ojciec wasz nie od-
puści wam waszych grzechów. 

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZE-
NIE. To znaczy, prosimy, abyśmy nie 
doznawali pokusy ze strony tego, który 
jest sprawcą nieprawości. Bo jak mówi 
Pismo: Boga nie można wodzić na po-
kuszenie. A diabeł jest kusicielem. Aby 
go pokonać, Pan mówi: czuwajcie i mó-
dlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO. 
Mówi tak dlatego, ponieważ powiedział 
apostoł: Nie wiecie, o co macie prosić. 
Powinniśmy tak prosić jedynego Boga 
wszechmogącego, aby czegokolwiek 
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SuMMARy

The sacrament of baptism in the Gelasian Sacramentary.  
Latin text, translation, the rite schemes
This article aims at providing a Polish reader with translations of the baptismal rites 

in the Gelasian Sacramentary. There are three sections that describe the liturgy of bap-
tism: the first section – chapters from XXVI to XXXVI – covers a period of prepara-
tion for baptism from the third Sunday of Lent. It embraces the prayers in detail for 
each day of Lent, the rites of scrutinies, explanation of the Gospel, profession of faith 
and presentation of the Lord’s Prayer. Section two, chapters XLII to XLIV, descri-
bes the rite of baptism itself during the Paschal Vigil, and the third section, chap-
ters LXVI to LXXVI, consists of the prayers related to the particular circumstances, 
especially the cases of a catechumen in sickness, the baptism of a pagan catechu-
men, and the baptism on Sunday before Pentecost.

praeualet, hocc ille ut possimus propitius 
nobis conferre dignetur Iesus Christus 
dominus noster, qui uiuit et regnat deus 
in unitate spirytus sancti per omnia saec-
ula saeculorum. 

Item adnuntiat diaconus ut supra: 
State cum disciplina et cum silentio, au-
dientes intente. 

Audistis, dilectissimi, dominicae ora-
tionis sancta misteria: nunc euntes ea ues-
tris cordibubus innouate, ut ad exoranda 
ac praecipienda dei misericordia perfecti 
in Christo esse possitis. Potens est domi-
nus deus noster, et uos qui ad fidem curretis 
ad lauacrum aquae regenerationis perducat, 
et nos qui uobis misterium fidei catholicae 
una tradidimus uobiscum ad caelestia regna 
faciat peruenire: qui uiuit et regnat cum deo 
patre in unitate spiritus sancti per omnia 
saecula saeculorum. 

ludzka słabość nie może uniknąć lub się 
ustrzec, to raczył to łaskawie zabrać Je-
zus Chrystus, Pan nasz, który żyje i kró-
luje, Bóg w jedności Ducha Świętego, 
przez wszystkie wieki wieków. 

Potem diakon oznajmia jak wyżej: 
Stańcie w porządku i w ciszy, uważnie 
słuchając. 

Słuchajcie, umiłowani, świętych ta-
jemnic modlitwy. Odnówcie ją, przyj-
mując to do waszych serc, abyście mogli 
być doskonali do proszenia i przyjęcia 
miłosierdzia Bożego w Chrystusie. Po-
tężny jest Pan, nasz Bóg i was, którzy 
spieszycie ku wierze, niech doprowadzi 
do obmycia wodą odnowienia, a także 
sprawi, że my, którzy przekazaliśmy 
wam tajemnicę wiary katolickiej, razem 
z wami dotrzemy do niebieskiego króle-
stwa: który żyje i króluje z Bogiem Oj-
cem w jedności Ducha Świętego, przez 
wszystkie wieki wieków. 
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Modlitwa błogosławienia wody chrzcielnej.  
Źródła tekstu gelazjańskiego

Uroczyste poświęcenie wody chrzcielnej jest jednym z najbardziej sym-
bolicznych obrzędów Wigilii Paschalnej. Sięgając, w poszukiwaniu formuły 
konsekracji wody chrzcielnej, do najstarszych źródeł chrześcijańskich, mo-
żemy stwierdzić za J. Lécuyerem, że w Kościele pierwotnym woda używana 
do chrztu nie otrzymywała specjalnego błogosławieństwa1. W Nowym Te-
stamencie znany jest chrzest z wody, jednak nic nie wiadomo o poświęce-
niu wody. Wymownym tego dowodem jest opisany w Dziejach Apostolskich 
chrzest eunucha królowej Kandaki, który zaprasza Filipa do swojego wozu, 
aby mu wyjaśnił pisma proroka Izajasza, zauważa wodę i woła: „Oto woda, 
cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? […] I kazał zatrzymać wóz, i obaj, 
Filip i dworzanin zeszli do wody. I ochrzcił go” (Dz 8, 36.38). Niektóre wy-
rażenia Nowego Testamentu mogły sugerować konieczność wcześniejszego 
oczyszczenia wody, jak na przykład w Liście do Hebrajczyków, kiedy czy-
tamy: „przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy 
od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą” (Hbr 10, 22), 
jednak wprost nie było nigdzie mowy o poświęceniu wody.

Zwyczaj błogosławienia wody chrzcielnej w większym lub w mniejszym 
stopniu ma swój początek w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Liturgia 
pierwszych chrześcijan zasadniczo była dziełem improwizacji. Panowała 
dowolność w komponowaniu tekstów, a jedyną i najważniejszą normą przy 
pisaniu i publicznym wypowiadaniu modlitw było przestrzeganie przez cha-
ryzmatycznych liturgów powszechnej nauki Kościoła. W zależności od cza-

1   J. Lécuyer, La prière consercatoire des eaux, „La Maison Dieu”, 1957, nr 49, s. 71.



su, miejsca i tzw. czynników kulturowych – błogosławienie wody używanej 
do chrztu, niekiedy uważane było za dowolne, a niekiedy wręcz za niezbędne 
dla zaistnienia sakramentu2. Od IV wieku udziałem wszystkich autorów tak 
na Wschodzie, jak i na Zachodzie staje się myśl Tertuliana, dla którego każda 
forma wody naturalnej nadaje się do udzielenia chrztu, pod warunkiem, że zo-
stanie ona oczyszczona i uświęcona przez wezwanie Boga3. 

Po wczesnochrześcijańskim okresie improwizacji charyzmatycznej zaistniała 
potrzeba kodyfikacji obrzędów liturgicznych. Pojawiły się pierwsze zapisy rytów 
i modlitw w formie luźnych tzw. libelli4. Od VII wieku ukazuje się Ordines Ro-
mani i pierwsze sakramentarze z zapisami ogólnego przebiegu czynności litur-
gicznych, w tym i obrzędu poświęcenia wody chrzcielnej. Formuła poświęcenia 

2   U św. Justyna znajdujemy wzmiankę, że „w wodzie wzywa się imienia Boga, Ojca 
i Pana wszechrzeczy”. Por. Św. Justyn, Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. A. Li-
siecki, Poznań 1926, s. 69. Tradycja Apostolska przypisywana Hipolitowi Rzymskiemu 
podaje, że pierwszym aktem chrztu była modlitwa nad wodą chrzcielną, „oretur primum 
super aquam”. Por. Hipolit Rzymski, Tradycja Apostolska, tłum., wstęp i oprac. H. Pa-
procki, „Studia Theologica Varsoviensia”, 1976, z. 1, nr 14, s. 159. Zasadnicze założenia 
późniejszych formularzy poświęcenia wody chrzcielnej zawiera Euchologion Serapio- 
na, gdzie kapłan wzywał Boga, by zesłał Ducha Świętego i udzielił wodzie mocy oczysz-
czającej i uświęcającej. Por. Euchologion Serapiona 19, 1–4, [w:] Konstytucje Apostol-
skie, tłum. S. Kalinowski, A. Caba, oprac. A. Baron, H. Pietras, t. II, Kraków 2007, s. 312. 
Na Wschodzie w IV wieku chrzest poprzedzony był konsekracją wody. Por. Cyryl Jerozolim-
ski, Katechezy przedchrzcielne i mystagogiczne, tłum. W. Kania, Kraków 2000, nr 14, s. 50. 

3   Tertulian, O chrzcie, 4 [w:] Wybór pism, tłum. E. Stanula, Warszawa 1970, s. 136–137. 
Św. Cyprian, biskup Kartaginy określał błogosławienie wody za zwyczaj absolutnie niezbędny 
do ważności sakramentu. Por. Św. Cyprian, Listy, tłum. W. Szołdrski, Warszawa 1969, t. I, s. 250, 
276–277, 289. U św. Ambrożego modlitwa nad wodą chrzcielną odbywała się bezpośrednio 
przed chrztem. Por. Św. Ambroży, Sakramenty, [w:] Wybór pism dogmatycznych, tłum. i oprac. 
L. Gładyszewski, Sz. Pieszczoch, Poznań – Warszawa – Lublin 1970, s. 57. U św. Augustyna 
(IV/V w.) znajdujemy jedynie aluzje do rytu poświęcania wody i choć wspomina on o „wzy-
waniu imienia Boga” nad wodą, to modlitwom tym nie nadaje wartości absolutnej. Por. B. Mo-
krzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983, s. 145. Także Teodor z Mop-
suestii zna wezwanie Ducha Świętego nad wodą, które należy do istotnych elementów liturgii 
chrzcielnej. Por. W. Myszor, Chrzest i teologia chrztu w „Homiliach katechetycznych” Teodora 
z Mopsuestii, [w:] Chrzest na nowo odczytany, red. J. Decyk, Warszawa 2001, s. 18. Pseudo-Dio-
nizy Areopagita, Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, Kraków 2005, s. 148–149.

4   Archetypem libellus był skomponowany na początku VII wieku dokument tzw. Missale 
z Stowe [dalej: CeS], zawierający między innymi Ordo baptismi. J. W. Boguniowski, Rozwój 
historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 
2001, s. 45, 54, 57, 74, 144.
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wody chrzcielnej, choć głęboko zakorzeniona w tradycji Kościoła rzymskiego, 
z upływem czasu i wraz z rozwojem liturgii ulegała rozmaitym przekształce-
niom. Pomimo że najstarsze wersje rzymskiej liturgii znajdują się w tak zwanych 
„nie-rzymskich” sakramentarzach5, a modlitwy poświęcenia wody chrzcielnej 
zostały później dołączone do Gelasianum, jednak, jak zauważył J. P. de Jong, 
jednym z najważniejszych źródeł do poznania tych przeobrażeń jest starorzym-
ski tekst Gelasianum6, gdzie zachowała się pierwotna wersja Benedictio fontis. 
Redaktor Gelasianum, dzięki swojemu językowemu i stylistycznemu wyczuciu 
tak organicznie połączył nowe ze starym, że nawet dzisiaj niektórzy autorzy 
są zdania, że modlitwa poświęcenia wody chrzcielnej ma jednego autora7. 

Wielu autorów, w większości zagranicznych, zajmowało się historyczno- 
-teologiczną analizą tego tekstu. Burkhard Neunheuser napisał obszerny artykuł 
o konsekracji wody chrzcielnej8, Suitbertus Benz zajął się badaniem prehistorii 
rzymskiej formuły poświęcenia wody9, Eduard Stommel zwrócił uwagę na jej 
epiklezę i napisał artykuł o błogosławieniu źródła podczas Wielkiej Soboty10, Hu-
bert Scheidt przeprowadził badania porównawcze nad modlitwą poświęcenia11,  

  5   Manuale Ambrosianum II, ed. M. Magistretti, 1905 (AmM); Missale von Stowe (CeS), 
ed. G. F. Warner, „Hebdomada Sancta”, 1906, 1915, nr 31/32; Missale von Bobbio (GaB), 
ed. E. A. Lowe, „Hebdomada Sancta”, 1920, nr 58; Missale Gallicanum Vetus (GaV), ed. 
L. Mohlberg, 1958; Sacramentarium Gelasianum Vetus (GeV), ed. L. Mohlberg, 1960; Ritua-
le Romanum, tit. II cap. VIII (Benedictio Fontis).

  6  Kiedy pod wpływem Soboru w Konstantynopolu (381) dokonał się dalszy rozwój pneu-
matologii, również formuła poświęcenia wody chrzcielnej nie zatrzymała się tylko na pro-
stym egzorcyzmie z krótką modlitwą poświęcenia, ale dodano do niej epiklezę, która odtąd 
zawarła w sobie najważniejsze frazy dotyczące pozytywnego wpływu sakramentu chrztu. 
Samo poświęcenie wody zostaje umieszczone w środku rytuału, jako działanie przerywa-
jące monotonię, co musiało iść w parze z jego rozbudową. Stąd zrozumiałe staje się dzi-
siejsze uroczyste poświęcenie wody chrzcielnej poprzedzone modlitwą wprowadzającą. Por. 
J. P. de Jong, Benedictio fontis. Eine genetische Erklärung der römischen Taufwasserweihe, 
„Archiv für Liturgiewissenschaft”, 1963, nr 8, s. 25.

  7  Por. J. P. de Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 34.
  8  B. Neunheuser, De benedictione aquae baptismalis, „Ephemerides Liturgicae”, 1930, 

nr 44, s. 194–207, 258–281, 369–412, 455–492.
  9  S. Benz, Zur Vorgeschichte des Textes der römischen Taufwasserweihe, „Revue Bénédic-

tine”, 1956, nr 66, s. 218–255, 221.
10   E. Stommel, Die benedictio fontis in der Osternacht, „Liturgisches Jahrbuch”, 1957, 

nr 7, s. 8–24; E. Stommel, Studien zur Epiklese der römischen Taufwasserweihe, Bonn 1950.
11   H. Scheidt, Die Taufwasserweihegebete im sinne vergleichen der liturgieforschung un-

tersucht, „Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen”, 1935, nr 29, s. 1–10.
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Herman Schmidt zestawił źródła tekstu i napisał do nich historyczny komen-
tarz12, Dominic Serra przedstawił modlitwę błogosławienia wody podczas Wi-
gilii Paschalnej, zawartą w Gelasianum13, błogosławieniem wody w rzymskiej 
liturgii zajął się także Alex Stock14. O znaczeniu starotestamentalnych para-
dygmatów w modlitwie nad wodą chrzcielną pisał Benedikt Kranemann15 oraz  
J. Lécuyer16. Symbolizmem wody chrzcielnej z perspektywy mitologii interesu-
jąco zajął się Louis Beirnaert17. Zdecydowana większość wymienionych autorów 
opowiedziała się za tezą, że starorzymski tekst poświęcenia wody chrzcielnej 
zawarty w Gelasianum nie stanowi jednolitej całości, lecz składa się z wielu ele-
mentów, które z biegiem czasu zostały przez kompilatora dodane lub na miarę 
potrzeb zmodyfikowane. 

W obecnym artykule w dużej mierze zostaną przedstawione badania po-
równawcze, które przeprowadzili: Alexander Olivar w artykule Vom Ur-
sprung der römischen Taufwasserweihe18, Joannes Petrus de Jong w artykule 
Benedictio fontis. Eine genetische Erklärung der römischen Taufwasser- 
weihe19 oraz Benedikt Kranemann w artykule Die Wasser der Sintflut und 
das österliche Sakrament. Wymienieni autorzy wyciągnęli krytyczne wnioski 
dotyczące rzymskiej formuły poświęcenia wody chrzcielnej zawartej w Ge-
lasianum, które zostaną pokrótce przybliżone. 

12   H. Schmidt, Hebdomada Sancta. Fontes historici. Commentarius historicus, Rzym 
1957, s. 152–163.

13   D. Serra, The Blessing of Baptismal Water at the Paschal Vigil in the Gelasianum Vetus. 
A Study of the Euchological Texts, Ge 444–448, „Ecclesia Orans”, 1989, nr 6, s. 323–344.

14   A. Stock, Der Sagen in der Taufwasserweihe der römischen Liturgie, „Concilium”, 
1985, nr 21, s. 107–112.

15   B. Kranemann całą modlitwę poświęcenia wody chrzcielnej nazywa anaforą. Skła-
da się ona z anaklezy, tzn. wezwania imienia Bożego przez pośrednika reprezentującego 
wspólnotę; anamnezy, w której wspomina się zbawcze działanie Boga i z epiklezy, w której 
skierowana jest prośba do Boga, aby skutecznie działał na człowieka. Doksologia zamyka 
modlitwę przez trynitarnie ukształtowaną pochwałę Boga. Wspólnota potwierdza modlitwę 
wypowiedzianą na liturgicznym zgromadzeniu przez aklamację wyrażoną słowem Amen. 
Por. B. Kranemann, Die Wasser der Sintflut und das österliche Sakrament, „Liturgisches 
Jahrbuch”, 1995, nr 45, s. 86.

16   J. Lécuyer, La prière…, dz. cyt., s. 71–96.
17   L. Beirnaert, Symbolisme mythique de l’eau dans baptême, „La Maison Dieu”, 1950, 

nr 22, s. 94–120.
18   Por. A. Olivar, Vom Ursprung der römischen Taufwasserweihe, „Archiv für Liturgiewis-

senschaft”, 1959, nr 6, s. 64;
19   Por. J. P. de Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 22.
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Pełny tekst modlitwy poświęcenia wody chrzcielnej zawartej w Gelasia-
num brzmi20:

Inde discendis cum Laetania ad fonte. Benedictio fontis.

GeV nr 1:
Omnipotens semptiterne Deus, adesto magnae pietatis tuae mysteriis, adesto 
sacramentis et ad creandos nouos populos, quos tibi fons baptismatis parturit, 
spiritum adoptionis emitte, et quod humilitatis nostrae gerendum est ministerio, 
tuae virtutis conpleatur effectus: per…Item consecratio fontis.

GeV nr 2:
Deus, qui invisibili potentia tua sacramentorum tuorum mirabiliter operaris affec-
tum, et licet nos tantis misteriis exequentis simus inidgni, tu tamen gratiae tuae 
dono non deseres etiam ad nostras praeces aures tuae pietatis inclina […]

GeV nr 3:
[…] Deus, cuius spiritus super aquas inter ipsa mundi primordia ferebatur, ut iam 
tunc virtutem sanctificationis aquarum natura conciperet: deus, qui nocentis mundi 
crimina per aquas abluens regenerationis speciem in ipsa diluvii effusione signasti, 
[ut] unius eiusdemque elimenti mysterio et finis esset vitiis et origo virtutum […].

GeV nr 4:
[…] respice, domine, in faciem aeclesiae tuae multiplica in ea generationes tuas, 
quae gratiae tuae effluentis impetum laetificas civitatem  tuam, fontemque bapti-
smatis aperis toto orbe terrarum gentibus innovandis, ut tuae maiestatis imperio 
sumat unigeniti tui gratiam /de spiritu sancto. Qui hanc aquam regenerandis ho-
minibus praeparatum archano sui luminis admixtione fecundet, ut sanctificatione 
concepta ab immaculato divini fontis utero in novam  renatam creaturam proge-
nies caelestis emergat, et quos aut sextus in corpore aut aetas discernit in tempo-
re, omnis in una pareat gratia mater infantia.

GeV nr 5:
Procul ergo hinc iubente te, domine, omnis spiritus inmundus abscidat, procul 
tota nequita diabolicae fraudis absistat, nihil hic loci habeat contrariae virtutis 

20   Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae Ordinis Anni Circuli (Sacramentarium Gela-
sianum), ed. L. C. Mohlberg, Roma 1968.
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ammixtio, non insidiando circumuolet, non latendo subripiat, non inficiendo 
corrumpat. Sit haec sancta et innocens creatura libera ab omni inpugnatoris 
incursu, et tocius nequitiae purgatadiscessu. Sit fons vivus, aquae regenerans, 
unda purificans, ut omnis hoc lavacro salutifero diluendi operanti in eis spiritu 
sancto perfecti purgationis indulgentiam consequantur. 

GeV nr 6:
Hic signas.
Unde benedico te, creatura aquae, per deum vivum, per deum sanctum, per 
deum qui te in principio verbo separavit ab arida et in quattuor fluminibus to-
tam terram rigare praecepit, qui te in deserto amaram suauitatem inditam fecit 
esse potabilem et sitienti populo de petra produxit. Benedico te et per Iesum 
Christum filium eius unicum dominum nostrum, qui te in Channa Gallileae 
signo ammirabili sua potencia convertit in uinum, qui pedibus super te am-
bulavit et a Iohanne in Iordane in te baptizatus est, qui te una cum sanguine 
de latere suo produxit et discipulis suis iussit, ut credentes baptizarentur in te 
dicens: Ite, docete omnes gentes baptizantes eos in nomine patris et filii et spi-
ritus sancti.

GeV nr 7:
Hic sensum mutabis.
Haec nobis praecepta servantibus tu, deus omnipotens, clemens adesto, tu be-
nignus aspira, tu has simplices aquas tuo ore benedicito, ut praeter naturalem 
emundatio-/nem, quam lauandis possunt adhiberi corporibus, sint eciam purifi-
candis mentibus efficaces.

GeV nr 8:
Descendat in hanc plenitudinem fontis virtus spiritus tui et totam huius aquae 
substantiam regenerandis fecundet effectu. Hic omnium peccatorum macu-
lae deleantur. Hic natura ad imaginem tuam condita et ad honorem sui refor-
mata principiis cunctis vetustatis  squaloribus emundetur, ut omnis homo 
hoc sacramentum regenerationis ingressus in vera innocentia nova infantia 
renascatur;

GeV nr 9:
per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui venturus est in spiritu 
sancto iudicare vivos et mortuos et saeculum per ignem.

Przechodzimy do analizy poszczególnych fragmentów:
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GeV nr 1:
Omnipotens semptiterne Deus, adesto magnae pietatis tuae mysteriis, adesto 
sacramentis et ad creandos nouos populos, quos tibi fons baptismatis parturit, 
spiritum adoptionis emitte, et quod humilitatis nostrae gerendum est ministerio, 
tuae virtutis conpleatur effectus: per…

Wszechmogący wieczny Boże, bądź obecny w tajemnicach wielkiej łaskawości 
Twojej, bądź obecny w sakramentach i dla stworzenia nowych ludów, które źródło 
chrztu Tobie rodzi, poślij Ducha przybrania i to, co w uniżeniu naszym sprawo-
wane jest jako posługa, niech będzie wypełnione działaniem mocy Twojej: przez 
(Chrystusa, Pana naszego)21.

Ten fragment modlitwy znajduje się we wszystkich źródłach liturgii rzym-
skiej. Jest ona obecna zarówno w Sacramentarium Gelasianum Vetus (GeV) 
jak i w Rituale Romanum. Jest również w Missale Gallicanum Vetus (GaV). 
W Manuale Ambrosianum (AmM) pojawia się jako wprowadzenie do egzor-
cyzmu przed właściwym momentem konsekracji wody22, natomiast w Missa-
le von Stowe (CeS) i Missale von Bobbio (GaB) występuje zaraz po egzorcy-
zmie. Występuje raz jeszcze w GeV (605) jako wprowadzenie do Benedictio 
aquae ad succurrendum; tutaj modlitwa jest wyraźnie skrócona, jednak ist-
nieje prawdopodobieństwo, że właśnie ta krótka forma była pierwotna, a na-
stępnie została rozszerzona dla potrzeb liturgicznych23. 

Widoczny jest wprowadzający charakter tego fragmentu. W rzeczywistości 
może być on uważany za część odrębną od właściwego poświęcenia, zważyw-
szy, że tylko w Gelasianum oracje GeV nr 1 i GeV nr 2 są bardzo wyraźnie 
od siebie oddzielone: oracja pierwsza nosi tytuł Benedictio fontis, natomiast 
druga Item consecratio fontis. Na szczególną uwagę zasługuje zwrot „spiri-
tus adoptionis” (duch przybrania), który oznacza dar, wysłany przez Boga 
na ochrzczonych, dla utworzenia nowego ludu i dopełnienia Boską mocą tego, 
czego brakuje widzialnej posłudze liturgicznej. Wyrażenie „spiritus adoptio-
nis” występuje we wszystkich źródłach liturgii rzymskiej.

S. Benz opierając się na słowach „spiritum adoptionis emitte” (poślij Du-
cha przybrania) oraz „quod humilitatis nostrae gerendum est ministerio”  
(to, co w uniżeniu naszym sprawowane jest jako posługa) nadaje tej modli-

21   Tłumaczenie własne.
22   Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 64.
23   Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 24.
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twie charakter epikletyczny. Forma epiklezy wyraża się tutaj szczególnie 
w sformułowaniach „adesto” (przybądź) i „virtus” (moc). Według S. Benza 
zwroty te wskazują na galijskie źródło tego fragmentu, jednak H. Scheidt, 
E. Stommel i J. P. de Jong nie mają wątpliwości, co do jego starorzymskiego 
pochodzenia. Teorię galijskiego pochodzenia można podważyć, zważywszy, 
że prośby: „adesto” (bądź obecny) oraz „emitte” (poślij) są również rzymskie. 
S. Benz sam stwierdził, że występują one w Sacramentarium Leonianum. Dla 
niego jednak bardziej znaczący jest fakt, że modlitwa ta zawarta jest w Mis-
sale Gallicanum Vetus i Missale von Bobbio. Jednak podczas gdy kolejny 
fragment konsekracji wody chrzcielnej od „Deus qui invisibili…” do „…ef-
fusione signasti” także znajduje się w Missale von Bobbio, dla S. Benza nie 
jest już to dowodem na jego galijskie pochodzenie24. 

Po modlitwie wprowadzającej konsekwentnie należałoby oczekiwać eg-
zorcyzmu. Tak dzieje się w Missale Gallicanum Vetus i w Rituale Roma-
num25, jednak w Gelasianum egzorcyzmy są wplecione w dalszą część mo-
dlitwy poświęcenia wody: Consecratio fontis (GeV nr 5 i GeV nr 6). W tej 
najstarszej wersji poświęcenia wody najwyraźniej część negatywna, tzn. 
egzorcyzm, zajmuje miejsce najważniejsze. Ujawnia się tutaj starochrze-
ścijańskie myślenie, że do chrztu, jako symbol żywej wody, była potrzebna 
przede wszystkim aqua exorziata. Kolejny fragment modlitwy nad wodą 
chrzcielną wydaje się służyć temu, by przekształcić modlitwę wprowadza-
jącą w prefację poświęcenia:

GeV nr 2:
Deus, qui invisibili potentia tua sacramentorum tuorum mirabiliter operaris af-
fectum, et licet nos tantis misteriis exequentis simus inidgni, tu tamen gratiae 
tuae dono non deseres etiam ad nostras praeces aures tuae pietatis inclina […]

Boże, który swoją niewidzialną potęgą w zadziwiający sposób dokonujesz 
działania twoich sakramentów, a chociaż jesteśmy niegodni uczestnictwa w ta-
kich tajemnicach, Ty jednak darem twojej łaski nie przestajesz nakłaniać uszu 
twoich miłościwych ku naszym modlitwom.  

24   Por. S. Benz, Zur Vorgeschichte…, dz. cyt, s. 218–255, 221; A. Olivar, Vom Ursprung…, 
dz. cyt., s. 64.

25   W Rituale Romanum pierwsza część poświęcenia wody chrzcielnej jest klarowna i pro-
sta: po modlitwie wprowadzającej następuje egzorcyzm, który potem kończy się krótką mo-
dlitwą poświęcenia. Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 25.
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Ten fragment S. Benz traktuje jako niezależną formułę. Jego zdaniem, po-
dobnie jak w poprzednim fragmencie, do podstawowej formy modlitwy doda-
no apologię, stąd druga część zdania zaczyna się słowami: „et licet nos tantis 
misteriis exequentis simus inidgni” (a chociaż jesteśmy niegodni uczestnictwa 
w takich tajemnicach). S. Benz uważa, że fragment GeV nr 2 należy uznać 
za drugą modlitwę wprowadzającą. Stwierdza, że kiedy kompilator przeniósł 
egzorcyzm do modlitwy poświęcenia, dwie modlitwy wprowadzające (GeV 
nr 1 i GeV nr 2) znalazły się obok siebie. Przeciw tej tezie przemawia jednak 
fakt, że w Gelasianum fragment ten jest wyraźnie zatytułowany Consecratio 
fontis, co oznaczałoby już początek prefacji poświęcenia26.

B. Kranemann nazywa fragment GeV nr 2 anaklezą27. Jest w niej mowa 
o niewidzialnej potędze Boga („invisibili potentia”) i zadziwiającym sposobie 
Jego działania („mirabiliter operaris affectum”). W tym miejscu można ocze-
kiwać, że następna część (anamneza) powracając do konkretnych obrazów 
z historii zbawienia, wyjaśni sposób Bożego działania28. Dla wielu autorów 
dosłowność tego fragmentu nie była zadowalająca. Z tego powodu w kolej-
nych redakcjach zmieniono słowo inclina (nakłoń) na inclinas (nakłaniasz)29. 
A. Olivar uważa, że fragment ten nie przedstawia pełnego tekstu, który byłby 
niezależny od tekstu następującego po nim. Według niego, „Deus, qui invi-
sibili potentia…” (GeV nr 2), „Deus, cuius spiritus…” i „Deus, qui nocentis 
mundi crimina…” (GeV nr 3) wydają się trzema paralelnymi wezwaniami, 
które wzajemnie sobie odpowiadają.

Również H. Scheidt i E. Stommel traktują GeV nr 2 jako rozszerzenie 
tej samej modlitwy. A. Olivar jest zdania, że fragment „Deus, qui invisibili 
potentia…” aż do „…origo virtutum” ( GeV nr 3) jest jednolitym tekstem, 
w całości rzymskim. „Deus qui invisibili potentia…” (GeV nr 2) na początku 
prefacji nie ukazuje struktury obu następnych fragmentów „Deus cuius spi-
ritus…; deus qui nocentis…” (GeV nr 3), które składają się z dwóch części, 
tzn. z wezwania z paradygmatem i zastosowania paradygmatu poprzez wpro-
wadzenie partykuły ut. Jest możliwe, że początkowo fragment GeV nr 2 miał 

26   Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 25.
27   Anakleza (gr. anakalein – wołać, przywoływać), wstęp do modlitwy, inwokacja wyraża-

jąca się w słowach: Boże, Wszechmogący, Stwórco, itp. 
28   Por. B. Kranemann, Die Wasser…, dz. cyt, s. 94.
29   Pomimo że wariant inclina był bardzo chroniony w rękopisach, to wersja ta wymagała 

na końcu frazy słowa inclinas, gdyż inclina (imperativus) nie zachowywało związku zgody 
z et licet; natomiast inclinas (indicativus) wymagało kontynuacji tekstu. Por. A. Olivar, Vom 
Ursprung…, dz. cyt., s. 65.
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tę samą strukturę i być może wskutek postawy antydonastycznej, została ona 
zmieniona przez wprowadzenie członu „et licet nos tantis misteriis exequ-
entis simus inidgni”, co według A. Olivara faktycznie utrzymuje brzmienie 
tekstu w zadawalającym stanie30.

GeV nr 3:
[…] Deus, cuius spiritus super aquas inter ipsa mundi primordia ferebatur, ut iam 
tunc virtutem sanctificationis aquarum natura conciperet: deus, qui nocentis mundi 
crimina per aquas abluens regenerationis speciem in ipsa diluvii effusione signasti, 
[ut] unius eiusdemque elimenti mysterio et finis esset vitiis et origo virtutum […].

Boże, którego duch unosił się nad wodami u samych początków świata, aby już 
wtedy natura wód otrzymała moc uświęcania: Boże, który w wodach potopu po-
kazałeś możliwość odrodzenia, obmywając wodami przewinienia grzeszącego 
świata, [spraw], aby tajemnica tego żywiołu natury stała się końcem dla grzechów 
i początkiem cnót.

Po modlitwie wprowadzającej rozpoczyna się starorzymski obrzęd po-
święcenia wody chrzcielnej połączony z modlitwą paradygmatu. H. Scheidt 
i E. Stommel zgadzają się z S. Benzem co do rzymskiego pochodzenia tego 
fragmentu. Ponadto E. Stommel uważa, że fragment ten stanowi jedynie po-
zostałość rzymskiej prefacji, która pierwotnie mogła zawierać bardzo dużą 
ilość paradygmatów. J. P. de Jong zaznacza, że stary egzorcyzm poprzedzo-
ny był nie mniej niż dziesięcioma paradygmatami31. Zastosowanie biblijnych 
paradygmatów w modlitwie poświęcenia wody chrzcielnej ma długą trady-
cję. Zdaniem B. Kranemanna, w źródłach można było znaleźć 26 różnych 
obrazów biblijnych wykorzystanych w tej modlitwie, z których większość 
pochodziła ze Starego Testamentu. Według J. P. de Jonga ich ilość została 
ograniczona poprzez wprowadzenie egzorcyzmu „Unde benedico (= egzor-
cizo) te, creatura aquae…” (GeV nr 6). Egzorcyzm ten zbudowany był także 
na biblijnych obrazach, dlatego zostały one wyparte, ponieważ byłyby po-
wtórzeniem paradygmatów, które zawierał już poprzedni fragment32. 

Wykorzystane w modlitwie poświęcenia obrazy nie przytaczają dosłow-
nie biblijnych wersetów, lecz nawiązują do nich, przez co, zdaniem B. Kra-

30   Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 65–66. 77.
31   Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 26.
32   Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 65–66.
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nemanna, otwierają szerszy kontekst dla ich zrozumienia. Za lapidarnymi 
słowami kryją się konkretne biblijne wydarzenia wiary i spotkania człowie-
ka z Bogiem33, które ukazują rolę wody w historii zbawienia, jej ożywcze 
i uzdrawiające właściwości, które stają się nośnikami Bożej mocy.

Pierwszym biblijnym obrazem użytym w modlitwie poświęcenia wody 
chrzcielnej jest Duch unoszący się nad wodami (por. Rdz 1, 2). Temat ten 
znalazł silny oddźwięk u Tertuliana34, a także u Cyryla Jerozolimskiego35. 
Według Tertuliana Duch Boży mógł jako subtelna substancja bez trudności 
przeniknąć wodę i zmieszać się z nią do tego stopnia, że woda stawała się 
uświęcona i odtąd sama mogła uświęcać36. O to prosi epikleza. Duch Boży 
ma przeniknąć substancję wody tak całkowicie, aby ta woda mogła przeka-
zać w chrzcie człowiekowi Ducha Świętego. Zatem woda, aby mogła zro-
dzić nowe narodzenie w chrzcie, musiała być niejako wpierw zapłodniona 
przez Ducha Świętego37. Bożym planem od początku było posłużenie się 
materialnym stworzeniem w boskim dziele duchowego rodzenia, które wy-
pełniło się w chrzcielnej sadzawce jak w macierzyńskim łonie. Zdaniem 
J. Lécuyer’a działanie Ducha na wody pierwotne przedstawione jest tutaj 
jako działanie płodne, składające w wodzie, w zarodku, uświęcającą moc, 
która później rozwinie się w sakramencie chrztu38. Prośba o zesłanie Ducha 

33   Por. B. Kranemann, Die Wasser…, dz. cyt., s. 89, 93.
34   „Duch Boży unosił się od początku nad wodami, nad wodami przebywał, jako ich 

siła napędowa. Unosiła się więc świętość nad tym, co jest święte, albo raczej to, co służyło 
za podłoże, czerpało świętość od tego, co się nad nim unosiło. W ten sposób uświęcona przez 
Świętego natura wód, sama zaczęła uświęcać […]. Wszystkie przeto wody z przywileju pier-
wotnego pochodzenia, po wezwaniu Boga osiągają tajemniczą moc uświęcania. Natychmiast 
bowiem zstępuje Duch z nieba i przebywa nad wodami, uświęcając je sobą samym, a w ten 
sposób uświęcone wchłaniają w siebie moc uświęcania”. Tertulian, O chrzcie, 3 [w:] tegoż, 
Wybór pism, tłum. E. Stanula, Warszawa 1970, s. 136–137.

35   „Jeśli kto chce wiedzieć, dlaczego łaska dana jest przez wodę, a nie przez inny ele-
ment, niech weźmie do ręki Pismo Święte, a znajdzie odpowiedź. Woda jest czymś wielkim 
i z czterech widzialnych elementów jest czymś najpiękniejszym […]. Przed ukształtowa-
niem wszystkiego w sześciu dniach «Duch Boży unosił się nad wodami»”. Cyryl Jerozolim-
ski, Katechezy przedchrzcielne…, dz. cyt., s. 51.

36   Wczesnochrześcijańska nauka o tym, co duchowe, była zdana na stoicką filozofię o cie-
lesności ducha, co stosowano nawet do nauki o Boskim duchu. Por. E. Stommel, Die bene-
dictio fontis…, dz. cyt., s. 11.

37   Ten wątek myślowy tak mocno osadził się w ówczesnym myśleniu, że Cyprian ok. 
255 r. pisał: „Grzechy, bowiem oczyścić i człowieka uświęcić sama woda nie zdoła, jeśli nie 
ma i Ducha”. Św. Cyprian, Listy, dz. cyt., s. 250, 276–277, 289.

38   J. Lécuyer, La prière…, dz. cyt., s. 73–75.
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Świętego wskazuje na zależność: tak jak kiedyś Duch Boży obecny był przy 
stworzeniu, tak teraz uprasza się Go, by działał w znaku wody. 

Drugi paradygmat odwołuje się do figury potopu (Rdz 7, 17–23). Podobnie 
jak poprzedni obraz, także ten był bardzo dobrze znany. Jak zauważył Jean 
Daniélou, „żaden temat nie występuje częściej u Ojców Kościoła niż sym-
bolika arki Noego, figury Kościoła, który przez wodę wybawia ludzi od sądu  
Bożego”39. Sama Biblia niejako zaprasza do dostrzegania w potopie ob-
razu przyszłego odkupienia, które wypełnia się w chrzcie. Myśl tę pod-
kreślał w swoich naukach zarówno Tertulian40, jak i św. Ambroży. Zanu-
rzenie w wodzie oznaczało śmierć dla grzechu i początek nowego życia 
w łasce. Starotestamentalny motyw nie tylko interpretował to, co dokonało 
się podczas chrztu, lecz również wyrażał nadzieję, że chrzest doprowa-
dzi do prawdziwego miejsca wyzwolenia. I jak kiedyś potężna moc Bo- 
ga wyprowadziła Izraela z niewoli egipskiej, tak teraz ta sama potęga Boga 
zadziała w łasce chrztu, niszcząc grzech i odradzając do nowego życia. 

Anamneza wydarzeń zbawczych w modlitwie poświęcenia wody chrzciel-
nej nie jest tylko historycznym przypomnieniem, lecz poprzez uobecnienie 
zbawczego działania dotyka teraźniejszości i w swojej dynamice pozwa-
la tu i teraz uczestniczyć w wydarzeniach zbawczych, które uobecniają się 
w hodie liturgii. Tekst wyraża to gramatycznie poprzez zamianę czasu prze-
szłego na czas teraźniejszy. 

GeV nr 4:
[…] respice, domine, in faciem aeclesiae tuae multiplica in ea generationes 
tuas, quae gratiae tuae effluentis impetum laetificas civitatem  tuam, fontemque 
baptismatis aperis toto orbe terrarum gentibus innovandis, ut tuae maiestatis 
imperio sumat unigeniti tui gratiam /de spiritu sancto. 

Hic sacerdos in modum crucis aquam dividit  manu extensa, quam statiam lin-
teo extergit dicens:

39   J. Daniélou, Sacramentum futuri, Paris 1950, s. 55.
40   „Jak bowiem po wodach potopu, którymi zmyta została dawna nieprawość, że tak powiem, 

po chrzcie świata, gołębica jako herold wylatując z arki i do niej powracając z gałązką oliwną, 
zwiastowała koniec boskiego gniewu – zresztą nawet poganie widzą w niej symbol pokoju – tak 
teraz w sposób duchowy, tym samym zrządzeniem boskim, zstępuje gołębica Ducha Świętego 
na ziemię, to jest na nasze ciało, wynurzając się z kąpieli chrzestnej po oczyszczeniu się z daw-
nych grzechów. Jest to gołębica przynosząca pokój Boży, zesłany z nieba, w którym znajduje się 
Kościół, wyobrażony przez arkę”. Por. Tertulian, O chrzcie…, dz. cyt., s. 141.
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Qui hanc aquam regenerandis hominibus praeparatum archano sui luminis ad-
mixtione fecundet, ut sanctificatione concepta ab immaculato divini fontis ute-
ro in novam  renatam creaturam progenies caelestis emergat, et quos aut sextus 
in corpore aut aetas discernit in tempore, omnis in una pareat gratia mater infantia.

Spojrzyj, Panie, na oblicze Twojego Kościoła, pomnóż w nim Twoje pokole-
nia, Ty, który radujesz Twoje miasto obfitością Twej łaski, otwierasz dla całego 
świata źródło chrztu dla odnowienia narodów, aby na rozkaz twojego majestatu 
przyjął łaskę Twojego Jednorodzonego z Ducha Świętego. 

Teraz kapłan wyciągniętą ręką dzieli wodę znakiem krzyża, a rękę natychmiast 
wyciera ręcznikiem. 

On tę wodę przygotowaną dla odrodzenia ludzi użyźnił tajemnicą swojego 
światła, aby po uświęceniu z nieskalanego łona boskiego źródła wynurzyło się 
potomstwo niebieskie, nowe odrodzone stworzenie, a tych wszystkich, których 
różni płeć, wiek, w jednej łasce [ta woda] zrodziła jak matka.

W przytoczonym fragmencie zostały przedstawione w skrócie najpiękniejsze 
idee dotyczące pozytywnego wpływu sakramentu chrztu. Zwrot „Respice…” 
w formie wezwania, zdaniem B. Kranemanna, wprowadza wyraźny sygnał 
zmiany w liturgicznym zdarzeniu. Bóg na różny sposób używał wody w historii 
zbawienia jako swojego stworzenia, przygotowując grunt ku temu, by w koń-
cu stała się ona obrazem łaski sakramentalnej41. Jak zauważa J. Lécuyer,  
znajdujemy w tym fragmencie słowa zaczerpnięte z psalmu 46, który opisuje 
Boga w środku świętego miasta, gwarantującego bezpieczeństwo i pokój (por. 
Ez 47, 1; Za 14, 8; Jl 4, 18), rzeka wód żywych wypływająca ze Syjonu jest sym-
bolem płodności i czystości (por. Za 13, 1). W nowym Syjonie, którym jest Ko-
ściół, łaska jest burzliwym strumieniem, który oznaczają wody chrztu42. Teologia 
chrztu, szczególnie w V wieku na Zachodzie, rozwijała ideę płodności wody 
chrzcielnej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na łaciński napis w bapty-
sterium Bazyliki św. Jana na Lateranie, którego autorstwo przypisuje się papie-
żowi Sykstusowi III (432–440). Zgodność tematyczna napisu w baptysterium 
z fragmentem GeV nr 4 formuły poświęcenia wody jest znamienna43. 

41   Tamże, s. 94.
42   J. Lécuyer, La prière…, dz. cyt., s. 78–79.
43   „Gens sacranda polis hic semine nascitur almo, quam fecundatis spiritus edit aquis. Mer-

gere, peccator sacro purgante fluento quem veterem accipiet, proferet unda novum. Nulla 
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Fragment GeV nr 4 zostaje przerwany przez słowa: „Hic sacerdos in mo-
dum crucis aquam dividit  manu extensa, quam statiam linteo extergit dicens”  
(…kapłan wyciągniętą ręką dzieli wodę znakiem krzyża…). Byłby to ten 
moment obrzędu poświęcenia wody chrzcielnej, w którym światło po raz 
pierwszy było zanurzone w wodzie. Obrzęd ten mógł być potem zastąpio-
ny znakiem krzyża kreślonym dłonią nad wodą (lub w wodzie). Pisze o tym 
B. Kranemann, który podkreśla, że do modlitwy poświęcenia należał litur-
giczny znak dotknięcia prawą ręką wody44. Znak krzyża byłby zrozumiały, 
jeśli się założy, że „luminis admixtio”45 wprowadzono wcześniej przez znak 
krzyża czyniony świecą trzymaną w ręku. 

E. Stommel dostrzega tu ślad idei panującej w II w. w Azji Mniejszej, 
która w zanurzeniu paschału w wodzie widziała obraz duchowych zaślu-
bin Chrystusa z Kościołem. Dochodzi tutaj do głosu również symbolika 
chrzcielnicy, którą głosił św. Leon, stąd E. Stommel wysnuwa wniosek, 
iż tekst ten mógł zostać dodany do rzymskiego obrzędu w połowie V wieku, 
z inicjatywy św. Leona. Według J. Lécuyera, macierzyński charakter Ko-
ścioła jest tutaj wyraźnie wprowadzony w relację z wodą chrztu, która jest 
macierzyńskim łonem zapłodnionym przez Ducha Chrystusowego: macie-
rzyństwo Kościoła lub macierzyństwo wody albo jeszcze, jako macierzyń-

renascentum est distantia, quos facit unum unus fons, unus spiritus, una fides. Virgineo faetu 
genitrix ecclesia natos, quos spirante deo concipit amne parit. Insons esse volens isto mundare 
lavacro seu patrio premeris crimine seu proprio. Fons hic est vitae, qui totum diluit orbem 
sumens de Christi vulnere principium. coelorum regnum sperate, hoc fonte renati; non recipit 
felix vita semel genitos. Nec numerus quemquam scelerum nec forma suorvm terreat: hoc 
natus flumine sanctus erit”. 

„Tutaj rodzi się lud ze szlachetnego rodu, przeznaczony do Nieba. Poczęty w wodach płod-
nych Duchem. Matka Kościół w dziewiczym porodzie wyda na świat tych, których poczęła 
za sprawą Ducha Bożego. Oczekujcie królestwa niebieskiego, wy, którzy jesteście narodzeni 
na nowo w tym źródle: Szczęśliwe życie nie jest dla tych, którzy urodzili się tylko jeden raz. 
Oto źródło życia, które obmywa całą ziemię, które bierze początek w ranach Chrystusa. Za-
nurz się, grzeszniku, w tym świętym i oczyszczającym strumieniu, którego fale przywracają 
młodość zestarzałym. Jeśli chcesz być niewinny, obmyj się w tych wodach, zarówno, kiedy 
ciąży na tobie grzech odziedziczony, jak i własny. Nic już nie dzieli tych, którzy narodzili 
się na nowo i stanowią jedno przez jeden chrzest, jednego Ducha, jedną wiarę. Niech nikogo 
nie przestraszy ani liczba, ani ciężar własnych grzechów: Kto narodził się z tej wody żywej, 
będzie święty”. H. Schmidt, Hebdomada Sancta…, dz. cyt., s. 152–163.

44   B. Kranemann, Die Wasser…, dz. cyt., s. 91.
45   Jest jedynie hipotezą, że wyrażenie „luminis admixtio” użyte w tym miejscu wymaga za-

nurzenia paschału w wodzie. Do XVII w. tekst zawierał słowo luminis, potem wprowadzono 
wariant numinis. Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 67.
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stwo łaski chrztu, „gratia mater” – to wiele sposobów wyrażenia jednej i tej 
samej duchowej płodności46.

Zdaniem A. Olivara, na podstawie powyższych danych można wysnuć wnio-
sek, że fragment GeV nr 4 ze względu na jego odmienny styl ma inne pocho-
dzenie niż poprzedzające go teksty. Według E. Stommela wskazuje na to piękna 
łacina. Biorąc pod uwagę strukturę i refleksyjną treść fragmentu S. Benz uważa, 
że operuje on symbolizmem i reprezentuje styl, który świadczy o stosunkowo 
późnej fazie rozwoju. Jednak H. Scheidt twierdzi dokładnie odwrotnie, uważa-
jąc, że „bezwzględność i pierwotna prostota języka” zdradzają wiekowość tek-
stu. S. Benz dowodzi dalej, że niektóre wyrażenia tego fragmentu można zna-
leźć u św. Piotra sieloga, stąd miejscem powstania tekstu mogła być Rawenna. 
Teza ta jest nie do przyjęcia dla A. Olivara, jego zdaniem podobieństwo do stylu 
św. Leona jest tak duże, że może ono raczej wskazywać na Rzym jako ojczy-
znę powstania tego fragmentu. Jak widzimy, ustalenie pierwszeństwa tekstów 
liturgicznych i patrystycznych, zwłaszcza kiedy znajdują się one we wzajemnej 
relacji, nie jest zadaniem prostym, a często pozostaje kwestią sporną47. 

GeV nr 5:
Procul ergo hinc iubente te, domine, omnis spiritus inmundus abscidat, procul 
tota nequita diabolicae fraudis absistat, nihil hic loci habeat contrariae virtutis 
ammixtio, non insidiando circumuolet, non latendo subripiat, non inficiendo 
corrumpat. Sit haec sancta et innocens creatura libera ab omni inpugnatoris 
incursu, et tocius nequitiae purgatadiscessu. Sit fons vivus, aquae regenerans, 
unda purificans, ut omnis hoc lavacro salutifero diluendi operanti in eis spiritu 
sancto perfecti purgationis indulgentiam consequantur.

Panie, niech z twojego rozkazu odejdzie każdy duch nieczysty, cała niego-
dziwość diabelskiego kłamstwa, niech nie mają tu miejsca sprawy przeciw-
ne cnocie, niech daleko będą zasadzki, porwania z ukrycia, zepsucie. Niech 
to stworzenia pozostanie święte i niewinne, wolne od każdego wrogiego ataku, 
czyste od każdej niegodziwości. Niech to źródło będzie żywe, niech będzie 
odradzającą wodą, oczyszczającą falą, aby wszyscy, którzy mają być obmyci 

46   Por. J. Lécuyer, La prière…, dz. cyt., s. 79.
47   Por. F. Lanzoni, La Benedictio Fontis e i sermoni di S. P. Crisologo, „Rassegna Gre-

goriana”, 1908, s. 425–429; C. Coebergh, Saint Gélase, auteur du Sacramentaire léonien, 
„Ephemerides Liturgicae”, 1950, s. 217; C. Callewaert, Saint Léon le Grand et les textes 
du Léonien, „Sacris Erudiri”, 1948, s. 66.

75Modlitwa błogosławienia wody chrzcielnej. Źródła tekstu gelazjańskiego 



w tej zbawczej kąpieli, przez nią udoskonaleni Duchem Świętym, otrzymali 
łaskę oczyszczenia.

Fragment GeV nr 5 wprowadza nową fazę modlitwy poświęcenia wody 
chrzcielnej. Dawna formuła, pomimo że znalazła swój oddźwięk w epiklezie, 
nie była na dłuższą metę wystarczająca. Istotą poświęcenia miała być formu-
ła epiklezy poprzedzona egzorcyzmem, natomiast epilog miał być na końcu 
consecratio. Mogło się dlatego tak zdarzyć, że pierwotna formuła poświęcenia 
wody chrzcielnej, uznana za niewystarczającą, została sprowadzona do prolo-
gu. Wszyscy autorzy są zgodni co do tezy, że w tym miejscu wątpliwą formułą 
mógł być egzorcyzm. W rzeczywistości została tu jedynie powtórzona i spara-
frazowana konkluzja starego rzymskiego egzorcyzmu. W tym przypadku mogło 
wystarczyć kompilatorowi, aby powtórzył konkluzję, by użyć ją, jako łącznika 
pomiędzy oddzielonym egzorcyzmem a formułą epiklezy. 

Jeśli chrześcijanin rodzi się na nowo, to nie odbywa się to bez śmierci dla 
grzesznego życia. Aspekt ten, który już podkreślała figura potopu jest mocno 
uwydatniony przez egzorcyzmy. Autorzy badający tę kwestię są zgodni co do 
faktu, że fragment GeV nr 5 to egzorcyzm, który utracił swoje naturalne central-
ne miejsce i znalazł się na początku modlitwy poświęcenia wody. E. Stommel 
uważa, że w początkowej wersji tekstu rzymskiego modlono się egzorcyzmem 
„Procul…” przed prefacją. Zdaniem J. P. Jonga, słowo „ergo” dodano praw-
dopodobnie później, gdy w to miejsce został przeniesiony egzorcyzm, który 
uprzednio był na początku formuły; przypuszczalnie służyło to tylko temu, żeby 
połączyć ze sobą części tekstu w nową całość. Uważa on dalej, że ze względu 
na stylistyczne podobieństwo fragmentów GeV nr 4 i GeV nr 5, istnieje przy-
puszczenie, że należały one do tej samej warstwy48. Także H. Scheidt i E. Stom-
mel nie oddzielają tego fragmentu modlitwy od tekstu wyjściowego. Również 
S. Benz widzi zgodność stylu GeV nr 5 z poprzednim fragmentem (GeV nr 4). 
Stwierdza, że fragment GeV nr 5 jest egzorcyzmem, natomiast poprzedni passus 
GeV nr 4 określa jako formułę modlitwy poświęcenia, która tworzy z fragmen-
tem GeV nr 5 jednolitą całość, również, jeśli chodzi o pochodzenie z Rawen-
ny49. Dlatego podtrzymuje swoją tezę, że nie jest to tekst rzymski, ale raweński, 
a jego autorem prawdopodobnie jest św. Piotr Chryzolog50. 

48   Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 28, 30.
49   Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 68–69.
50   Jednakże H. Scheidt i E. Stommel nie znajdują analogicznych tekstów u św. Piotra Chry-

zologa ani we fragmencie GeV nr 4, ani w innych częściach Benedictio fontis. Por. A. Olivar, 
Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 66–67. 
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Kwestią powstania rytu, który przez egzorcyzm miał oczyścić wodę z de-
monów i z ich wpływów interesująco wyjaśnia E. Stommel. Pisze on, że ko-
rzenie poświęcenia wody chrzcielnej leżą właściwie nie tyle w świecie myśli 
i wyobraźni Nowego Testamentu, co w starożytnej wierze ludowej, która 
w całej naturze widziała demony. Stąd także i woda była siedliskiem złych 
duchów. Chrześcijanie pierwszych wieków nie mieli żadnego powodu, aby 
to tradycyjne wierzenie odrzucić, które starożytnemu światu wydawało się 
przecież dawać zrozumienie zjawisk naturalnych, których ówczesna wiedza 
przyrodnicza nie potrafiła wyjaśnić. Owe demony, które zamieszkiwały na-
turę, były zdaniem starożytnych częściowo duchami pomocnymi, częściowo 
duchami, które szkodziły. Pierwsze pokolenia chrześcijan w żaden sposób 
nie chciały zaprzeczać istnieniu demonów, ale degradowały je wszystkie 
do złych duchów i stawiały je w rzędzie razem z całym orszakiem diabła 
i jego demonów albo nawet wprost z nimi je identyfikowały. Ponieważ prak-
tyka kościelna znała od początku chrzest wodą, bardzo wcześnie musiało 
pojawić się pytanie, czy woda, która była używana do chrztu, a która miała 
pośredniczyć w przekazaniu oczyszczenia i życia, nie powinna wcześniej 
zostać oczyszczona od mieszkających w niej demonów. Dlatego zgodnie 
z powszechnym wyobrażeniem ówczesnego czasu doszło do wytworzenia 
się rytu, który miał oczyścić wodę z demonów i z ich wpływów, mianowi-
cie przez egzorcyzm nad wodą chrzcielną51. Po przedstawieniu pozytywne-
go działania egzorcyzmu, zostaje wprowadzona formuła epiklezy słowami: 
„operanti in eis spiritu sancto…”.

GeV nr 6:
Hic signas. Unde benedico te, creatura aquae, per deum vivum, per deum 
sanctum, per deum qui te in principio verbo separavit ab arida et in quattuor 
fluminibus totam terram rigare praecepit, qui te in deserto amaram suauitatem 
inditam fecit esse potabilem et sitienti populo de petra produxit. Benedico te et 
per Iesum Christum filium eius unicum dominum nostrum, qui te in Channa 
Gallileae signo ammirabili sua potencia convertit in uinum, qui pedibus super 
te ambulavit et a Iohanne in Iordane in te baptizatus est, qui te una cum san-
guine de latere suo produxit et discipulis suis iussit, ut credentes baptizarentur 
in te dicens: Ite, docete omnes gentes baptizantes eos in nomine patris et filii 
et spiritus sancti52.

51   Por. E. Stommel, Die benedictio fontis…, dz. cyt., str 11.
52   Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae Ordinis Anni Circuli (Sacramentarium Gela-

sianum), ed. L. C. Mohlberg, Roma 1968.
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Tu czynisz znak (krzyża). Przeto błogosławię cię, wodo, przez Boga żyjącego, 
przez Boga świętego, przez Boga, który na początku oddzielił cię słowem od zie-
mi (suchej) i nakazał napełnić cztery rzeki całej ziemi, który cię na pustyni gorzką 
słodyczą napełnioną uczynił zdatną do picia i spragnionemu ludowi wyprowadził 
ze skały. Błogosławię cię też przez Jezusa Chrystusa, Syna jego Jedynego, Pana 
naszego, który cię w Kanie Galilejskiej, jako niezwykły znak swojej mocy, prze-
mienił w wino, który chodził po tobie (stopami) i przez Jana w Jordanie w tobie 
został ochrzczony, który cię wydał razem z krwią z boku swego i polecił uczniom 
swoim, aby wierzących chrzcili w tobie, mówiąc: Idźcie, nauczajcie wszystkie 
narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Fragment GeV nr 6 według H. Scheidta, E. Stommela i S. Benza w dalszym cią-
gu przedstawia egzorcyzmy, które w poprzedniej fazie poprzedzały starą rzymską 
modlitwę poświęcenia. Ton modlitwy zmienia się w tym miejscu znacząco: kapłan 
zwraca się bezpośrednio do samej wody. Zdaniem J. Lécuyera, nie można zaprze-
czyć, że zmiana ta jest znakiem dołączenia lub zapożyczenia z rytu ambrozjań-
skiego53, dramatyzm tego fragmentu podkreśla znak krzyża, jaki celebrans przed 
wypowiedzeniem formuły modlitwy kreślił na wodzie, na co wskazuje zwrot „Hic  
signas”54. Zauważamy cechę charakterystyczną dla egzorcyzmu, a mianowicie 
inwokację z odpowiednią personifikacją wody i bezpośrednie wezwanie skie-
rowane do Boga (w środku prefacji) za pomocą przyimka „per”: „per deum 
vivum, per deum sanctum…”, itd55. W epiklezie modlitwy nad wodą chrzciel-
ną mają swoje miejsce również nowotestamentowe paradygmaty. Wspomina-
jąc chrzest Jezusa w Jordanie, który gładzi grzech ludzkości, uprasza się Boga 
o nowe stworzenie wody. 

53   „Dopóki bowiem nie odda się czci Krzyżowi Pańskiemu, woda jest zupełnie nieuży-
teczna dla przyszłego zbawienia. Gdy zaś zostanie poświęcona tajemniczą mocą zbawczego 
Krzyża, wówczas nadaje się do użycia w kąpieli duchowej i jako zbawienny napój”. Por. 
Św. Ambroży, Wybór pism…, dz. cyt., s. 38.

54   W Ordo XXIV, który pochodzi z tego samego okresu co Gelasianum z VIII w., znajdu-
jemy następujące wprowadzenie: „hic primam crucem facit: qui hanc aquam, cum manu sua 
dividens aquam in modum crucis; secundam: unde benedico te; similiter tertiam: benedico 
te per Jesum Christum”. Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 70.

55   Rubryka o czynieniu trzech krzyży pochodzi z późniejszego czasu rozwoju formuły, dla-
tego możliwe, że jest wyznaniem wiary w Trójcę Świętą, jeśli się stwierdzi, że trzy przymiot-
niki odnoszą się do przymiotów trzech Osób, takich, jakie wypowiedział symbol nicejski: 
Ojciec, Stworzyciel wszystkich rzeczy, Życie niezrodzone; Syn, Słowo Boga, Duch Święty 
i Uświęciciel. Por. J. Lécuyer, La prière…, dz. cyt., s. 85.
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Aluzja do uświęcenia wód przez Chrystusa podczas Jego chrztu w Jorda-
nie to częsty temat poruszany w IV wieku; żadne wydarzenie z Ewangelii 
nie jest częściej odnoszone do sakramentu chrztu niż ta scena56. Przyjmując 
chrzest od Jana Chrzciciela Jezus oczyścił i uświęcił wszystkie wody. Liturgie 
wschodnie przypominają sobie to nauczanie, gdy potrzebują dla wód chrzciel-
nych „błogosławieństwa Jordanu”, albo „wielkiego daru Jordanu”, i można 
stwierdzić u wielu z nich skłonność do przenoszenia liturgii chrzcielnej, albo 
przynajmniej poświęcenia wody na święto Epifanii, które było zwłaszcza 
świętem chrztu Chrystusa. Nie mniej ważny jest dla nas wątek wody wypły-
wającej z boku Ukrzyżowanego. Krew i woda wypływające z boku Jezusa 
ukazane są jako początek Kościoła, który ma stać się matką wielu dzieci Bo-
żych, jak nowa Ewa wynurzająca się z boku nowego Adama. W tej wodzie, 
którą uwalnia włócznia żołnierza, zdaniem J. Lécuyera należy przede wszyst-
kim widzieć symbol Ducha Świętego, a także symbol sakramentu chrztu, 
przez który „rodzimy się z wody i z Ducha” (J 3, 5) 57. A wszystkie te tajemni-
ce wody urzeczywistniają się w Kościele dlatego, że Zbawiciel polecił swoim 
uczniom chrzcić „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, o czym wspomina 
ostatni obraz biblijny.

Cechą potwierdzającą przekonanie, że chodzi tu o egzorcyzm, jest zwrot 
„exorcizo te” (później: „audiuro te”, „benedico te”). Kiedy kompilator zamie-
nił pierwotny zwrot „exorcizo” na „benedico” dokonał istotnej zmiany w cha-
rakterze modlitwy. Jednak, zdaniem A. Olivara, należy zaznaczyć, że zwrot 
„benedico” nie jest tłumaczeniem, lecz jedynie zamiennikiem pierwotne-
go zwrotu exorcizo. Możemy tu dostrzec swoistą tendencję, która pokazuje, 
że negatywna część – egzorcyzm, odtąd zaczyna ustępować miejsca pozytyw-
nej części, właściwemu poświęceniu (consecratio), co sprawia, że modlitwa 
poświęcenia jest akcentowana kosztem egzorcyzmu. W ten sposób egzorcyzm 
stopniowo został przekształcony w modlitwę poświęcenia.

Po powyższym wyjaśnieniu staje się oczywiste, że fragmenty „Procul 
ergo…” (GeV nr 5) i „Unde benedico te…” (GeV nr 6) są egzorcyzmami. 
Zarówno J. P. Jong, jak i A. Olivar są zdania, że kompilator dodał partykułę 
„unde” w celu asymilacji obcego egzorcyzmu, (podobnie jak wcześniej „ergo”). 
Jednak A. Olivar zadaje pytanie, czy jest podstawa, by uznać, że egzorcyzmy 
te zostały wyparte ze swojego pierwotnego miejsca, a jeśli tak, to dlaczego 
miałyby być przesunięte w to miejsce przez autora rzymskiego tekstu? Według 

56   Por. B. Neunheuser, De benedictione aquae baptismalis, dz. cyt., s. 466–573.
57   Por. J. Lécuyer, La prière…, dz. cyt., s. 87, 91–92.

79Modlitwa błogosławienia wody chrzcielnej. Źródła tekstu gelazjańskiego 



E. Stommela wprowadzenie w tym miejscu egzorcyzmu pozwoliło uniknąć sy-
tuacji, w której jeden obrzęd zawierałby dwa oddzielne egzorcyzmy (pierwot-
ny i jedyny rzymski egzorcyzm „Procul…” umieszczony był na początku ob-
rzędu, dlatego został przeniesiony). Fragment „Unde benedico te…”  zawierał 
szereg paradygmatów, dlatego też, aby uniknąć powtórzeń, liczne paradygmaty 
obecne na początku prefacji zostały ograniczone do dwóch58. Jednak zdaniem 
A. Olivara jest logiczne, że mogło to być ich pierwotne miejsce. Świadczyłby 
o tym chociażby fakt, że w tekście „Unde…” (GeV nr 6) nie ma mowy o sza-
tanie, jak to jest zwykle w egzorcyzmach. Wymaga to w konsekwencji bez-
pośredniego tekstu poprzedzającego, którym miałby być fragment „Procul…” 
(GeV nr 5). W takim wypadku właściwe poświęcenie wody poprzedzałaby har-
monijna struktura egzorcyzmów. Może właśnie taka bezpośrednia bliskość obu 
elementów w jednej prefacji stworzyła warunki do wprowadzenia zwrotów: 
„exorcizo te” („audiuro te”, „benedico te” )59.

H. Scheidt, E. Stommel i S. Benz są zgodni co do tego, że fragment za-
czynający się słowami „Unde benedico te…” jest dodatkiem i nie jest rzym-
skiego pochodzenia. Jednak różnią się oni odnośnie poglądów co do miejsca 
pochodzenia tekstu. H. Scheidt opowiada się za Syrią. E. Stommel dopusz-
cza możliwość pochodzenia wschodniego, twierdząc, że zanim tekst przybył 
do Rzymu, przebył Galię (Missale Gallicanum Vetus), stamtąd z pewnymi 
zmianami dostał się do starohiszpańskich (Missale mixtum), ambrozjańskich 
i rzymskich ksiąg liturgicznych. Teorię wschodniego pochodzenia, którą za-
proponował H. Scheidt i którą przyjął E. Stommel, podważył S. Benz, który 
stwierdził, że nie istniał żaden wschodni egzorcyzm wody, który zaczynałby 
się słowami „Exorcizo…”. Jego zdaniem fragment ten ma galijskie korzenie, 
a Kościołem, który najlepiej zachował galijską formę obrzędu był Mediolan; 
po Mediolanie zaś miał go odziedziczyć Rzym. 

Poprzez porównanie paradygmatów formuły poświęcenia wody chrzciel-
nej z traktatami św. Ambrożego De  mysteriis i De sacramentis S. Benz 
stwierdził, że formuła poświęcenia znana jest świętemu doktorowi Kościo-
ła, który we wspomnianych traktatach pośrednio ją wprowadza i komentuje. 
Z tezą, jakoby św. Ambroży w swoich traktatach miał komentować fragment 
„Unde…” nie zgodził się A. Olivar, uważając, że w obu tekstach nie da się 

58   W tekście CeS, tam, gdzie nowa wersja nie wyparła jeszcze starej, ten sam ryt zawierał 
dwa różne egzorcyzmy. Trudność ta została pokonana, gdy egzorcyzmy przestawiono na począ-
tek, natomiast modlitwę poświęcenia wzbogacono szeregiem paradygmatów. Por. J. P. De Jong, 
Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 28–29. 31. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 69.

59   Tamże, s. 71.
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dostrzec oczywistych relacji literackich, a podobieństwo treści zawartych 
w paradygmatach z traktatami o chrzcie św. Ambrożego może być całkowicie 
naturalne. Stąd, jego zdaniem, dopóki nie będzie można lepiej udowodnić 
tezy S. Benza, nie należy zaprzeczać rzymskiemu pochodzeniu tego fragmen-
tu. Zdaniem A. Olivara to samo pochodzenie można założyć co do pozostałej 
części formuły, gdyż po dokładnym zbadaniu ani język, ani treść, nie zaprze-
czają twierdzeniu rzymskiego pochodzenia fragmentu GeV nr 660. 

GeV nr 7:
Hic sensum mutabis. Haec nobis praecepta servantibus tu, deus omnipotens, 
clemens adesto, tu benignus aspira, tu has simplices aquas tuo ore benedicito, 
ut praeter naturalem emundatio-/nem, quam lauandis possunt adhiberi corpori-
bus, sint eciam purificandis mentibus efficaces.

Tutaj zmienisz myśl. Bądź nam pomocny, wszechmogący i łaskawy Boże, 
w wypełnianiu przez nas tych nakazów, wspieraj łaskawie te czyste wody Two-
im słowem (Twoimi ustami) pobłogosławione, aby oprócz naturalnego obmy-
cia, którym chwalebnie mogą pomagać ciału (ciałom), były także skuteczne dla 
oczyszczenia serca (duszy).

Po przypomnieniu wydarzeń historii świętej, gdzie Boże dzieła zostały do-
konane przez pośrednictwo wody, i po przypomnieniu polecenia Chrystusa 
celebrans prosi, aby Bóg zesłał również swojego Ducha na źródło chrzcielne. 
W tym miejscu nie zwraca się już do wody, ale do samego Boga. Stąd być 
może wskazówka „hic sensum mutabis” (tu zmienisz myśl), która została do-
dana przez kompilatora, miała przygotować uczestników liturgii do ważnego 
aktu, jakim była formuła epiklezy. Po tym, jak zostały wymienione i wezwa-
ne osoby Ojca i Syna, należało w sakramentalnym zdarzeniu przypisać Bo-
skie działanie hic et nunc Duchowi Świętemu61. 

Według H. Scheidta fragment GeV nr 7 jest epiklezą, która została włączo-
na do galijskiego obrzędu jeszcze przed św. Grzegorzem I z powodu odnie-
sienia do epiklezy w Eucharystii. Często zauważano, że modlitwa o przyjście 
Ducha Świętego stanowi epiklezę, inspirowaną bez wątpienia epiklezami litur-
gii eucharystycznej62. Zdaniem E. Stommela, wyrażenie „adesto” (bądź obec-

60   Tamże, s. 69, 70.
61   Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 33–34.
62   J. Quasten pokazał, że przed Soborem Konstantynopolitańskim w 381 r. błogosławień-

stwo źródeł w rycie syryjskim prosiło o zstąpienie do wody nie Ducha Świętego, ale Chrystu-
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ny), ukazuje lepszą formę epiklezy, która jest wyraźnie galijskiego pochodze-
nia, a potrójne tchnienie jest znakiem, że pierwotnie chodziło tutaj o formułę  
poświęcenia63. Zdaniem J. Lécuyera, tchnienie na wodę jest przejrzystym sym-
bolem Ducha Świętego, który jest tchnieniem życia. Zanurzenie zapalonego 
paschału przedstawia działanie Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego, 
uświęcającego wodę przez zesłanie swojego Ducha, którego symbolizuje dru-
gie dmuchanie. Dmuchania wykonywane są w formie krzyża64. Według A. Oli-
vara tchnienie, które następuje po egzorcyzmie, ma charakter naturalnego uzu-
pełnienia65. Jest to obrzęd, który kontynuuje to, co jest rozpoczęte, a jednocze-
śnie przygotowuje do epiklezy, gdyż to nie tekst zależy od obrzędu tchnienia, 
ale to obrzęd został wprowadzony po to, by lepiej ukazać treść tego fragmentu. 
Jednak należy pamiętać, że czasownik „adsum” z liturgicznego punktu widze-
nia jest rzymski, a więc w takim samym stopniu galijski oraz że nie ma powo-
du, by we fragmencie GeV nr 7 dopatrywać się niezależnej epiklezy, ponieważ 
tchnienie nie jest w tym miejscu pierwotnym obrzędem. 

„Haec nobis praecepta servantibus” – jest zdaniem J. P. Jonga wtrąceniem, 
którego rola polegałaby na połączeniu z poprzednim fragmentem modlitwy 
i dopasowaniu epiklezy do rzymskiego obrzędu, gdyż kompilator potrzebował 
wprowadzenia we właściwy akt poświęcenia. S. Benz zauważa, że związek 
tekstu GeV nr 7 z tekstem poprzednim GeV nr 6 wydaje się być tak organicz-

sa; po dogmacie z 381 r., który uwydatnił Osobowość Ducha Świętego, zauważa się tendencję 
do nalegania na Jego uświęcającą rolę; Por. J. Quasten, The blessing of the Font in the Syrian 
Rite of the Fourth Century, „Theological Studies”, 1946, s. 309–313.

63   A. Olivar podaje, że obrzęd trzykrotnego tchnienia pojawia sie pierwszy raz w Galii. 
Oczywiste jest, że pierwotnie istniało samo potrójne tchnienie bez podania konkretnej formy 
(Missale Gothicum, 700) i że to tchnienie występowało jedynie na końcu prefacji lub przed 
słowami „Descendat in hanc plenitudinem fontis…” (GeV nr 8). Potrójne tchnienie czynione 
w formie krzyża po „aspira…”, jak twiedzi S. Benz, można znaleźć w rzymskich źródłach 
dopiero w XI i XII w. Istnieją średniowieczne sakramentarze, które mówią o jednorazowym 
(potrójnym) tchnieniu po „aspira…” w tym fragmencie, który jest mówiony in tono lectionis. 
Wątek ten domaga się dokładniejszego zbadania, gdyż nie jest wystarczająco wyjaśniony 
przez historyków liturgii. Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 72.

64   J. Lécuyer, La prière…, dz. cyt., s. 93.
65   Zdaniem A. Olivara obrzęd tchnienia można o wiele bardziej przypisać błędnej interpre-

tacji słowa aspira, które w tym miejscu jest przyporządkowane innemu wyrażeniu mającemu 
wpływ na stworzenie obrzędu tchnienia: „tuo ore benedicito” (Twoim słowem  (ustami) po-
błogosławione). Czasownik „aspiro” w połączeniu z podmiotem (w tym wypadku: z Bogiem) 
w liturgicznym języku oznacza „pomagać, sprzyjać”, a nie „tchnąć, dmuchać”. Por. A. Olivar, 
Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 72.
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nie połączony, że odnosi się wrażenie, jakby tekst ten był jego epiklezą, a więc 
również galijskiego pochodzenia. Z pewnością Rzym nie jest ojczyzną epi-
klezy, jednak nie można twierdzić, że wraz z wprowadzeniem epiklezy został 
do rzymskiej liturgii wprowadzony obcy element. Zarówno w Rzymie, jak i na 
Wschodzie, w tym czasie rozwijała się nowa pneumatologia, która wymagała 
w sakramentalnych obrzędach odpowiednich sformułowań. Z tej potrzeby epi-
kleza została włączona również w rzymski obrzęd poświęcenia wody chrzciel-
nej66. Tak więc, chociaż co do organicznego związku fragmentu GeV nr 6 i GeV 
nr 7 A. Olivar przyjmuje pogląd S. Benza, to bardziej jest skłonny uznać rzym-
skie, a nie galijskie pochodzenie obu tekstów67. 

GeV nr 8:
Descendat in hanc plenitudinem fontis virtus spiritus tui et totam huius aquae 
substantiam regenerandis fecundet effectu. Hic omnium peccatorum maculae 
deleantur. Hic natura ad imaginem tuam condita et ad honorem sui reformata 
principiis cunctis vetustatis  squaloribus emundetur, ut omnis homo hoc sacra-
mentum regenerationis ingressus in vera innocentia nova infantia renascatur.

Niech zstąpi na całe to źródło moc Twego Ducha i odnawiając całą substancję 
tej wody, użyźni (swoim) działaniem. Tutaj niech winy wszystkich grzeszni-
ków zostaną zmazane. Tutaj natura na Twój obraz stworzona i na Twoją cześć 
przemieniona niech zostanie oczyszczona z wszystkich brudów starości, aby 
każdy człowiek (poprzez) ten sakrament odrodzenia, wszedłszy w prawdziwą 
niewinność, został odrodzony do nowego dziecięctwa.

Poprzez formułę epiklezy „Descendat…” we fragmencie GeV nr 8 reali-
zuje się postulat wypowiedziany we fragmencie GeV nr 5. Zostaje osiągnięty 
punkt kulminacyjny poświęcenia, który następnie znajduje swój oddźwięk 
w epilogu i kończy się doksologią (GeV nr 9). Po wyjęciu paschału z wody ce-
lebrans krótko zamyka modlitwę konsekracyjną. To zakończenie przypomina 
o dwóch skutkach chrztu: chrzest jest oczyszczeniem i nowym narodzeniem.

S. Benz, po dokładnym porównaniu fragmentu GeV nr 8 z dawną modlitwą 
poświęcenia „Respice, domine…” (GeV nr 4) i następującym po niej egzorcy-
zmem „Procul ergo…” (GeV nr 5), ukazawszy językowe i stylistyczne podo-
bieństwa tekstów, wysnuwa wniosek, że te trzy fragmenty z dużym prawdopo-

66   Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 34.
67   Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 72.
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dobieństwem mogą być autorstwa tego samego człowieka, a jego zdaniem był 
to św. Piotr Chryzolog. Jako że styl passusu „Descendat…” (GeV nr 8) jak też 
„Respice…” (GeV nr 4) powraca w kazaniach biskupa, fragment ten miałby 
być odpowiadającą tej formule epiklezą, która pochodzi z Rawenny68. 

A. Olivar zdecydowanie odrzuca stanowisko S. Benza, twierdząc, że kom-
pilator rzymskiego tekstu poświęcenia wody nie tyle czerpał inspirację z kazań 
Piotra Chryzologa, który używał wspomnianych zwrotów (jego kazania były 
znane w Rzymie i czytane w liturgicznych oficjach w VI w.), lecz to św. Piotr 
Chryzolog cytował w swoich kazaniach zwroty z rzymskiego poświęcenia 
wody chrzcielnej69. Także J. P. Jong w odpowiedzi na tezę S. Benza stwierdza, 
że jeśli nawet Piotr Chryzolog byłby autorem pierwotnej modlitwy poświę-
cenia, to fragmenty GeV nr 5 i GeV nr 8 nie mogły wyjść spod jego ręki, 
ponieważ należą one do trzeciej fazy rozwoju, która czasowo jest zbyt odda-
lona od poprzednich. Współzależność tę można uzasadnić jedynie przez fakt, 
że redaktor trzeciej fazy mógł dopasować według rzymskiego stylu fragment 
GeV nr 5 do poprzedzającego passusu GeV nr 4, a zakończenie dawnej mo-
dlitwy poświęcenia przekształcił i powtórzył na końcu epiklezy (GeV nr 8). 
Dopiero, kiedy dawna modlitwa poświęcenia została „zdegradowana” do pro-
logu i straciła swój pierwotny charakter, stało się możliwe, że wspomniane 
powtórzenie pochodzi z tej samej ręki. Mogłoby się w ten sposób przy okazji 
okazać, że modlitwa poświęcenia poprzedzała egzorcyzm70.

Jako ojczyznę fragmentów GeV nr 7 i GeV nr 8 E. Stommel upatruje Galię. 
Utwierdzają go w tym dwa teksty analogiczne z „Descendat…”, które należą 
do Missale Gothicum. H. Scheidt potwierdza pogląd galijskiej ojczyzny, gdzie 
„Haec nobis praecepta servantibus…” (GeV nr 7) miałoby odpowiadać anam-
nezie w Eucharystii, a „Descendat in hanc plenitudinem…” (GeV nr 8) – epi-
klezie. Według niego fragment GeV nr 8 pochodzi najpóźniej z VI w, a jego 

68   A. Olivar wskazuje na pewną niekonsekwencję S. Benza, bo kiedy we fragmentach 
„Deus, cuius spiritus…”, „deus, qui nocentis…” (GeV nr 3) można doszukać się pewnych 
zgodności z wypowiedziami św. Piotra Chryzologa, wtedy S. Benz wraz z H. Scheidtem 
i E. Stommelem potwierdza rzymskie pochodzenie tego tekstu. Por. A. Olivar, Vom Ur-
sprung…, dz. cyt., s. 72–75.

69   Sposób, w jaki biskup Rawenny wprowadza jeden z cytatów, może potwierdzać tę tezę. 
Kiedy św. Piotr Chryzolog mówi: „Hinc est, fratres, quod virginei fontis uterum caelestis spiri-
tus arcana luminis sui admixtione fecundat…” (por. GeV nr 4: „Qui hanc aquam regenerandis 
hominibus praeparatum archano sui luminis admixtione fecundet” ). Nie jest to jedyny przy-
padek, gdzie biskup Rawenny, którego styl nie ma nic wspólnego z Benedictio fontis, cytuje 
w swoich kazaniach teksty liturgiczne. Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 74–75.

70   Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 34–35.
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ostatnia część od „Hic omnium peccatorum…” (Tutaj niech winy wszystkich 
grzeszników) do „…renascatur” (aby został odrodzony) jest epilogiem, który 
zdaniem E. Stommela powstał w Rzymie, gdy fragment GeV nr 8 został przy-
jęty i był stosowany. A. Olivar podtrzymuje tezę, że wezwanie „Descendat…” 
(GeV nr 8) nie jest wyłącznie galijską formułą, lecz również rzymską71.

W konsekwencji fragment GeV nr 8 miał być jedynie dodatkiem, który 
umieszczony w tym miejscu rzymskiego obrzędu miał na celu zanurzenie świa-
tła (świecy) w wodzie. Według E. Stommela odbywało się to nieco wcześniej, 
tam, gdzie jest mowa o „arcana luminis admixtio”72. Takiej interpretacji stanow-
czo sprzeciwił się S. Benz, który stwierdził, że zanurzanie światła pozostało na  
tym samym miejscu, na którym było zawsze. Poza tym zauważył, że zanurzenie 
światła było traktowane jako praktyczny obrzęd, bez symbolicznego odniesie-
nia, którego sensem było jedynie to, by dostarczyć światła udzielającemu chrztu 
biskupowi lub kapłanowi i asyście; ponadto nie był to paschał ani inna świeca 
ad hoc poświęcona, którą zanurzano w wodzie, lecz akolici stawiali do wody 
niesione świeczniki, dla lepszego oświetlenia miejsca udzielania chrztu73. 

GeV nr 9:
per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui venturus est in spiritu 
sancto iudicare vivos et mortuos et saeculum per ignem.

Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który przyjdzie w Duchu 
Świętym sądzić żywych i umarłych, i pokolenia przez ogień.

71   Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 74–75.
72   Tamże, s. 73.
73   A. Olivar zauważa, że Sacramentarium Gellonense zawiera wymowną wzmiankę o tym 

obrzędzie: „Hic deponunt acoliti cereos duos, quas tenere videntur, intro fontes in ipsa aqua, 
et usque dum baptizentur semper ibi accensi sunt”; (akolici składają dwie świece, które 
trzymają, w źródle, w samej wodzie, i które pozostają tam zapalone podczas chrztu). Natomiast 
Ordo XXIII (VIII w.) nakazuje: „dum venit (dominus papa) in eo loco, ubi dicit: Descendat 
in hanc plenitudinem, deponent faculas regionarii, qui illas tenent, in fontes”; (wtedy przycho-
dzi (papież) na to miejsce i mówi: Niech zstąpi w tę pełnię, niech diakoni odłożą światło, które 
trzymają, do źródła). Pierwsze gregoriańskie sakramentarze, które przybyły do Galii, nie zawie-
rały wskazówek odnośnie obrzędu tchnienia. Późniejsze manuskrypty są dowodami, że słowa: 
„Descendat in hanc plenitudinem fontis uirtus spiritus tui” (Niech zstąpi na całe to źródło moc 
Twego Ducha) zostały wykorzystane przez frankońskich kopistów, aby do rzymskich sakra-
mentarzy dodać obrzęd tchnienia; po „efficaces” czytamy: „Hic suffla tribus vicibus in aqua; 
hic ponunt cereos”; („Teraz tchnij trzy razy w wodę. Teraz odkładają świece”). „Hic ponunt 
cereos” – jest dopiskiem na marginesie. Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 73.
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Prefacja kończąca modlitwę poświęcenia wody chrzcielnej przywołuje 
ostateczny sąd, który dokona się w ogniu. Tylko woda chrztu będzie mogła 
zachować przed jego srogością, pod warunkiem, że zachowa się wierność 
Bogu. Aluzja do sądu, która występuje w modlitwie końcowej (S. Benz na-
zywa ją doksologią) tak często występuje w galijskiej liturgii, że S. Benz nie 
waha się, by przypisać ją Galii i w konsekwencji orację GeV nr 9, do której 
należy, uważa za raweńską. Jednak mimo to uznaje, że aluzja do sądu wystę-
puje również w rzymskich formułach i zawsze występuje w związku z zakoń-
czeniem. L. Brau badając formułę „et saeculum per ignem”, doszedł do wnio-
sku, że chodzi tu o stary liturgiczny sposób wyrażania się, prawdopodobnie 
rzymskiego pochodzenia, który przeszedł do wszystkich łacińskich liturgii, 
a w liturgii galijskiej szczególnie był ceniony. Przy ostatnim stwierdzeniu 
L. Brau opiera się na Gelasianum Vetus, gdzie wyrażenie to występuje nie-
porównywalnie częściej, niż w innych galijskich dokumentach liturgicznych. 

Po prefacji, to znaczy po zakończeniu „Per dominum nostrum… saecu-
lum per ignem” (GeV nr 9), odbywał się obrzęd wlewania świętego oleju 
i krzyżma. Zaliczany był on do obrzędu uzupełniającego, który Rzym prze-
jął z Galii lub Germanii74. Według J. J. Lécuyera należało w nim widzieć 
oznakę przekonania, że ochrzczeni stawali się uczestnikami namaszczenia 
tego, który jest Pomazańcem w pełnym tego słowa znaczeniu, Chrystusa. 
Zwrot „in Spiritu Sancto” stwarza cenne kryterium w modlitwie: pokazuje 
wyraźnie, że doksologia należy do egzorcyzmu (GeV nr 5). J. P. Jong wska-
zuje, że fragmenty GeV nr 5 i GeV nr 9 są ze sobą powiązane. Egzorcyzmy, 
które pierwotnie poprzedzały starą rzymską modlitwę poświęcenia, zostały 
przesunięte (GeV nr 6) do poświęcającej prefacji, która przez to stała się 
w swej strukturze trynitarna75.

Na podstawie powyższej analizy formuły modlitwy poświęcenia wody 
chrzcielnej można stwierdzić, że dwie części poświęcenia: negatywna (egzor-
cyzm) i pozytywna (poświęcenie), choć oddzielone od siebie, w rzeczywisto-
ści są ze sobą harmonijnie połączone. Dodany przedtem egzorcyzm „Procul 
ergo…” i „Exorcizo te, creatura aquae…” (jako konkluzja starych egzorcy-

74   A. Olivar podaje, że obrzęd wlewania świętego oleju i krzyżma posiada wschodnie ko-
rzenie. Przed rokiem 1000 liturgia rzymska nie znała tego zwyczaju, podczas gdy w liturgii 
galijskiej (Missale Gothicum, Missale Gallicanum Vetus) i starohiszpańskiej (Liber Ordi-
num) od wieków był on obecny. Zostawił o nim świadectwo św. Grzegorz z Tours dla Lu-
sitanii (prowincja rzymska znajdująca się na terenie obecnej Portugalii). Przez Gelasianum 
z VIII w. obrzęd ten dotarł do Germanii. Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 75–77.

75   Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 30–31, 35.
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zmów) znalazł swoje właściwe miejsce. Ponadto „Exorcizo te…” bez uszczerb-
ku występuje analogicznie z „Benedico te”: błogosławieństwa poprzedzają 
modlitwę poświęcenia, a jako element łączący z tekstem następnym i wpro-
wadzenie do prefacji poświęcenia został użyty fragment GeV nr 7. Formuła 
epiklezy daje się adekwatnie do sensu włączyć do prefacji. Są autorzy, którzy 
twierdzą, że właśnie w tym miejscu paschał zanurzano w wodzie. Przeciw tej 
tezie można by mieć wiele zastrzeżeń, jednak bez wątpienia właśnie tutaj zanu-
rzenie paschału pasuje do kontekstu. Struktura modlitwy jest pełna i klarowna. 
Po modlitwie przygotowującej zaczyna się dzisiejsza prefacja z pouczeniem 
o mocy wody (do „in una pareat gratia mater infantia”, GeV nr 4). Zalicza 
się ją do egzorcyzmu, który w swojej drugiej części przyjmuje przygotowują-
cy charakter poświęcenia wody (do „Ite, docete omnes gentes baptizantes eos 
in nomine patris et filii et spiritus sancti”, GeV nr 6). Następny zwrot „mentibus 
efficaces” (GeV nr 7) był przejściem do właściwego poświęcenia: śpiewana 
epikleza „Descendat… effectu” (GeV nr 8), a po niej potrójne tchnienie. Ostat-
nie słowa „Hic omnium peccatorum…” (GeV nr 8) zdają się być embolizmem 
do poświęcenia. Prefacja zostaje zakończona doksologią76.

konkluzja

Modlitwa błogosławienia wody chrzcielnej zawarta w Gelasianum stała 
się dla historyków liturgii dokumentem o niezwykłym znaczeniu. Autorzy 
zajmujący się analizą tego tekstu starali się ukazać, że formuła poświęcenia 
wody chrzcielnej składa się z różnych części. Dzisiejsza modlitwa pochodzi 
prawdopodobnie od jednego autora, jednak nie ulega wątpliwości, że w miarę 
upływu czasu podlegała ona zmianom i modyfikacjom. Badając tę modlitwę 
należy mieć nieustannie na uwadze, że chodzi tu o bardzo stary tekst, który 
był używany już na początku V wieku, a nawet w ostatnich latach IV wie-
ku. Być może pierwotne poświęcenie było prostsze, lecz Kościół z Rawenny 
(św. Piotr Chryzolog 1 poł. V wieku) zdaje się znać ten tekst w jego obecnej 
rozciągłości. Bez wątpienia, niektóre fragmenty formuły poświęcenia wody 
nie są do końca zrozumiałe, co pokazuje, że musiała zaistnieć jakaś ingeren-
cja. Jednak możemy stwierdzić za A. Olivarem, że nie ma wystarczających 

76   Por. J. P. De Jong, Benedictio fontis…, dz. cyt., s. 35.
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dowodów na to, by zaprzeczyć pierwotnemu rzymskiemu pochodzeniu tekstu 
poświęcenia wody chrzcielnej. Pomijając niektóre elementy, które być może 
pochodzą z Galii (forma prefacji, która równie dobrze mogłaby być rzymska; 
nalewanie świętego oleju i krzyżma; niektóre obrzędy mające na celu wyja-
śnienie tekstu), to wszystko inne, a przede wszystkim sam tekst może być 
rzymskiego pochodzenia77. 

Punktem kulminacyjnym poświęcenia wody chrzcielnej podczas Wigilii 
Paschalnej jest epikleza, w której przywoływane obrazy zaczerpnięte ze Sta-
rego i Nowego Testamentu, dotyczące kluczowych wydarzeń historii zbawie-
nia, tworzą fundament, na którym opiera się cała liturgia poświęcenia wody. 
Liturgia ta jednak nie poprzestaje na przypominaniu wydarzeń minionych, 
lecz poprzez skuteczne wezwanie Ducha Świętego niejako tworzy pomost 
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. To, co wydarzyło się dawniej i to, 
co wydarza się dziś oddziałuje na siebie. Historia zbawienia trwa i za każdym 
razem podczas liturgicznej celebracji poświęcenia wody chrzcielnej w Wiel-
ką Sobotę, Bóg zaprasza kolejne pokolenia wiernych do udziału tu i teraz 
w swoim Boskim życiu i do czerpania nadprzyrodzonego życia z obfitych 
źródeł liturgii Kościoła.

SuMMARy

The prayer of blessing the baptismal water is considered a pearl of the Easter 
Vigil liturgy. Surely the custom of blessing the water goes back to the first centuries 
of Christianity, but the formula itself had undergone various modifications along the 
development of liturgy throughout the history. One of the most important sources of 
knowledge of these changes is probably the old Roman text of Gelasian Sacramenta-
ry, in which most likely the original version of Benedictio fontis has been preserved.  
The goal of this article is to present the historical and theological analyses of the for-
mula of blessing the baptismal water elaborated by several eminent authors dealing 
with this subject.

77   Por. A. Olivar, Vom Ursprung…, dz. cyt., s. 76.
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s. Adelajda Sielepin CHR
KRAKóW

Traditio Symboli. Inicjacja w rzeczywistość wiary 
w świetle obrzędu dla kandydatów do chrztu 

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie 
będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić?

Jk 2, 14

Punktem wyjścia i osnową niniejszego opracowania będzie ważny ob-
rzęd, przeżywany przez kandydatów do chrztu w okresie bezpośrednie-
go przygotowania do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajem-
niczenia: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, zwany Traditio Symboli, 
czyli „przekazanie Symbolu wiary”. Jak każdy obrzęd ma on swoją sym-
boliczną wymowę, którą należy odczytać jako duchowe wprowadze-
nie w konkretną rzeczywistość Bożo-ludzką. Oznacza to, że z udziałem 
Boga i pod wpływem Jego przemieniającej ingerencji człowiek świado-
mie i dobrowolnie wchodzi w dalsze etapy zacieśniającej się relacji Bożo- 
-ludzkiego przymierza. 

Celem niniejszego studium jest odkrycie rodzaju rzeczywistości określonej 
w podtytule jako „rzeczywistość wiary” oraz sensu wprowadzania (wtajem-
niczania, inicjacji) człowieka w tę rzeczywistość, jak też konsekwencji tego 
procesu. Z racji starożytnych korzeni tego obrzędu i aktualnego uwzględnie-
nia go w odnowionym katechumenacie1, przedstawiona będzie historia ty-

1   Por. Ordo initiationis christianae adultorum [dalej: OICA], Typis Polyglottis Vaticanis 
1972; Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych [dalej: OCWD], nr 183–187, Ka-
towice 1988.



tego obrzędu oraz jej przesłanki dla dzisiejszego duszpasterstwa związane-
go z chrześcijańskim wtajemniczaniem dorosłych, zwłaszcza w odniesieniu 
do wiary i jej przedmiotu. Ponadto rysuje się dodatkowo wyzwanie związane 
z terminologią, odnoszące się do znaczenia i zestawienia pojęć traditio i ini-
tiatio. Zagadnienie to będzie podjęte na wstępie opracowania.

TradiTio w ramach iniTiaTio, czyli „przekaz” w ramach 
„wtajemniczania”

W popularnej interpretacji i świadomości współczesnego człowieka sło-
wa te nie znajdują wspólnego mianownika. Tradycja bowiem to dla nas pod-
trzymywanie czegoś pierwotnego i czcigodnego, reprezentowanie postawy 
zachowawczej, odznaczającej się wielką rezerwą wobec tego, co nowe. Na-
tomiast inicjacja, inaczej „wtajemniczanie”, odnosi się do początku, wcho-
dzenia w to, co nowe. Sugeruje konieczność porzucenia dotychczasowego 
porządku, a przynajmniej stwierdzenie jego niewystarczalności i opowiedze-
nie się za wejściem w to, co nowe i dotąd nieznane. Czy jednak jest to roz-
różnienie wystarczające i w ogóle poprawne? Przyjrzyjmy się tym słowom 
nieco wnikliwiej. 

Najpierw od strony językowej. Słowo traditio (hebr. masar, gr. paradi-
domai), jest rzeczownikiem pochodzącym od czasownika tradere, w zna-
czeniu: „przekazać”, „oddać”, „powierzyć”, a nawet „zdradzić” w sensie 
przekazania komuś tego, czego nie powinno się przekazywać ze względu 
na sekret2. Tak więc dominuje znaczenie „przekaz” w aspekcie zarówno 
pozytywnym, jak i negatywnym. W kulturze świeckiej tradycja rozumiana 
jest jako zjawisko przekazywania z pokolenia na pokolenie obyczajów, po-
glądów, znaczeń i wierzeń. Zaliczamy do niej przede wszystkim tradycję 
rodzinną i narodową, z reguły stanowiące jakiś punkt odniesienia3. Dzięki 
temu zapewniona jest ciągłość duchowa i kształtowanie cywilizacji. 

2   Por. Słownik łacińsko-polski, t. 5, red. M. Plezia, Warszawa 1979, s. 403; A. Solignac, La tra-
dition dans l’Église, [w:] Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, red. M. Viller, t. 4, 
Paris 1991, kol. 1109.

3   Por. Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1971, s. 767; Słownik 
języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1981, s. 519 n. 
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We współczesnym rozumieniu pojęcie „tradycja” ma dwie konotacje. 
Z jednej strony oznacza treść przekazu, np.: idee, formy kultu, zasady moral-
ne, a z drugiej sposób przekazywania tych treści, np.: pismo, a nade wszyst-
ko przekaz ustny i obyczajowy, w którym zarówno judaizm, jak i chrześci-
jaństwo znajdują swoje najwyraźniejsze miejsce4. Pojęcie tradere, mocno 
zakorzenione w tradycji judaistycznej, wskazuje na proces, w którym uczeń 
coś od mistrza otrzymuje (hebr. qibbel, aram. qabbala, gr. paralambanein, 
łac. recipere), aby następnie tego strzec (gr. terein, katechein, łac. servare, 
conservare). Znaczenie takiego przekazu odkrywamy w Listach św. Pawła, 
który podkreśla prawdziwą wartość tradycji ze względu na jej źródło, jakim 
jest Bóg, zarówno w sensie myśli (por. Ga 1, 11n; 1 Tes 2, 13), jak i w sensie 
faktów dokonanych przez Chrystusa (por. 1 Kor 11, 23 – 26; 15, 14). Czło-
wiek jest jedynie pośrednikiem i nośnikiem tego przekazu. Ewangelie syn-
optyczne wręcz odmawiają rangi prawdziwej traditio ludzkim tradycjom, 
np. faryzejskiej (por. Mt 15, 1–9; Mk 7, 1–13), która łamie Boże przyka-
zania, bo uległa „filozofii, opartej na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach 
świata, a nie na Chrystusie” (por. Kol 2, 8)5.

W ramach tradycji chrześcijaństwo wyróżnia tradycję pierwotną, 
pierwszy i bezpośredni przekaz, tzw. Tradycję apostolską, która pocho-
dzi od Apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali od Jezusa i to, czego 
nauczył ich Duch Święty6. Pisma Nowego Testamentu poświadczają for-
mowanie się żywej Tradycji, która potem wyrażała się w pismach i w ży-
ciu Kościoła oraz niezmiennie stanowi kryterium prawowierności dalszej 
tradycji. Tradycja apostolska funkcjonuje jak busola wobec wynikających 
z niej tradycji teologicznych, dyscyplinarnych i kultyczno-liturgicznych, 
rozwijających się w różnych środowiskach wspólnot lokalnych. 

W ramach Tradycji apostolskiej dokonywał się rozwój Objawienia, gdyż 
Apostołowie wyjaśniali słowa i czyny Jezusa, natomiast tradycja późniejsza 
strzeże i przechowuje ten depozyt (por. 1 Tm 6, 20; 2 Tm 1, 13 n.), a jej roz-
wój jest już innego rodzaju. Nie dodaje ona niczego do depozytu Tradycji 
apostolskiej, ale go wyjaśnia i pomaga adaptować w konkretnych warun-
kach dziejowych7. Normatywności nauki Apostolskiej bronił św. Ambroży 

4   Por. P. Grelot, Tradycja, [w:] Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tłum. 
K. Romaniuk, Poznań 1990, s. 983.

5   Por. A. Solignac, La tradition…, dz. cyt., kol. 1109.
6   Por. Katechizm Kościoła Katolickiego (dalej: KKK), nr 83. 
7   Por. P. Grelot, Tradycja, [w:] Słownik Teologii…, dz. cyt., s. 987 n.
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w swoim Explanatio Symboli: „Odmówmy więc Symbol. (Gdy odmówił, 
ciągnął dalej:) To zawiera Pismo Święte. Czy powinniśmy zuchwale wyjść 
poza granice nakreślone przez Apostołów? Czy my zapewniamy większą 
gwarancję niż Apostołowie?”8. W tendencji do zbytniej interpretacji śmiało 
demaskował zuchwałość komentatorów, dopatrując się w niej słabej wiary 
i skłonności do racjonalizowania i pychy intelektualnej: „Gdzie wiara jest 
nieskażona, wystarczą pouczenia Apostołów, a nie potrzeba zupełnie do-
datkowych wyjaśnień, choćby nawet pochodziły od kapłanów. Dlaczego? 
Ponieważ kąkol miesza się ze zbożem”9. Troszczył się w ten sposób o czy-
stość przekazu Tradycji. 

W chrześcijańskim języku religijnym tradycja Kościoła to drugi obok 
Pisma Świętego nośnik Objawienia. Obejmuje ona: pisma patrystyczne, 
dzieła teologów i świętych, postanowienia soborów i nauczanie papieskie10, 
a nade wszystko liturgię11, w której rozwija się i realizuje najpełniej życie 
Kościoła. W rozumieniu liturgicznym traditio dotyczy aktu przekazywania 
depozytu wiary katechumenom w czasie ich dojrzewania do ontycznej prze-
miany, jaką jest chrzcielne odrodzenie „z wody i z Ducha” (J 3, 5). Ten czas 
Kościół nazywa inicjacją, czyli wtajemniczaniem. Aby uzasadnić relację 
między przekazywaniem (traditio) a wtajemniczaniem (initiatio), należy 
teraz nieco uwagi poświęcić drugiemu pojęciu, jakim jest chrześcijańskie 
wtajemniczenie.

Wtajemniczenie to inaczej wprowadzenie (gr. mystagogia, łac. initia-
tio) w nowy jakościowo etap życia lub działania w wymiarze kulturowym 
lub religijnym12. Często jest to proces wieloetapowy i naznaczony obrzę-
dami obrazującymi i umożliwiającymi przechodzenie do nowego wymiaru 
egzystencji (tzw. ryty przejścia). Inicjacja wiąże się z zapoczątkowaniem 

  8   Św. Ambroży, Wyjaśnienie Symbolu, 4, [w:] tegoż, Wyjaśnienie Symbolu. O tajemni-
cach. O sakramentach, tłum. L. Gładyszewski, Kraków 2004, s. 46.

  9   Tamże, s. 47. W innym miejscu swojego Explanatio Symboli św. Ambroży dopowia-
da: „Wiem, że zwłaszcza na Wschodzie do pierwotnej nauki, przekazanej przez przodków, 
jedni z przewrotności, drudzy z gorliwości (z przewrotności heretycy, z gorliwości – katoli-
cy), a więc jedni – usiłując wcisnąć się podstępnie – dodawali rzeczy niepotrzebne, drudzy 
zaś – pragnąc ustrzec się przed błędem i działając pod wpływem pobożności – ze zbytnią 
swobodą przekraczali swoimi wstawkami granice zakreślone przez przodków”. Św. Ambro-
ży, Wyjaśnienie Symbolu, 2, dz. cyt., s. 46. 

10   Por. Słownik wyrazów obcych PWN, dz. cyt., s. 767.
11   Por. KKK nr 78, 80, 81; M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007, s. 563 n. 
12   Por. S. Janeczek, Inicjacja, [w:] Encyklopedia katolicka [dalej: EK], t. 7, red. J. Duch-

niewski, Lublin 1997, kol. 211–212.
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życia charakterystycznego dla dorosłych (dojrzałość, zwłaszcza płciowa), 
podjęciem życiowych zadań (np. małżeństwo, profesja), odpowiedzialnym 
przeżywaniem wyjątkowych zdarzeń (narodziny, cierpienie, śmierć) oraz 
z wejściem do nowej społeczności (np.: rodzina, ród, plemię, naród, klasa  
społeczna, społeczność lokalna). W wymiarze religijnym jest to wprowa-
dzenie w pewną naukę i zasady moralne, a w związku z tym włączenie 
w określoną społeczność religijną i stopniowe dopuszczanie do uczest-
nictwa w kulcie. Jest to także zapoczątkowanie nowego życia moralnego 
w wyniku nawrócenia oraz partycypacja w odpowiednio rozumianym zba-
wieniu. Możemy zatem mówić o wtajemniczeniu rozumianym w wieloraki 
sposób, np.: inicjacja plemienna, ezoteryczna, profesjonalna13, religijna14, 
a w niej chrześcijańska, która dokonuje się przez słowo, liturgię Kościoła 
i włączenie się w życie wspólnoty15. 

Termin inicjacja (łac. in-ire)16 oznacza wprowadzanie i wchodzenie 
do „wnętrza” nowej jakościowo rzeczywistości i zapoczątkowanie (initium) 
nowego życia. Jest to wprowadzenie w tajemnicę („wtajemniczanie”), ro-
zumianą jako mysterion, czyli rzeczywistość zbawczą. W kulcie pogań-
skim były to praktyki, które za pośrednictwem mistriów miały wprowadzać 
uczestników w łączność ze światem boskim, czyli przeprowadzić z jednego 
rodzaju życia do innego, ze świata ziemskiego do sfery świętej17. 

W Kościele spotykamy się z procesem inicjacji najbardziej wzorcowo 
u jego początków, kiedy kształtowała się stopniowo instytucja katechume-
natu, ale samo słowo initiatio, chociaż wtedy znane, nie miało zastosowa-
nia w chrześcijaństwie, gdyż kojarzyło się z praktykami pogańskimi. Liczne 
opisy formacji katechumenów w pismach Ojców Kościoła świadczą jednak, 
że wbrew ich obawom analogia z praktykami inicjacyjnymi w religiach po-
gańskich nie oznacza naśladownictwa, ale stanowi ważny dowód istnienia du-
chowych uniwersaliów, które dotykają sfery intuicji i natury człowieka jako 

13   Por. H. Zimoń, Inicjacja, [w:] EK, t. 7, dz. cyt., kol. 212–215.
14   Por. S. Steuden, Inicjacja, [w:] EK, t. 7, dz. cyt., kol. 215–216.
15   Por. S. Janeczek, Inicjacja, [w:] EK, t. 7, dz. cyt., kol. 216–217; OCWD, Wprowadzenie 

teologiczne, 19.
16   Por. S. Czerwik, Wtajemniczenie chrześcijańskie, [w:] Sakramenty wtajemniczenia chrze-

ścijańskiego, red. J. Kudasiewicz, Warszawa 1981, s. 9; R. Pierskała, Inicjacja chrześcijańska 
w Katechizmach, [w:] Sakramenty inicjacji w liturgii i w praktyce duszpasterskiej, red. R. Pier-
skała, H. Sobeczko, Opole 1996, s. 59.

17   Por. E. Bulanda, Wtajemniczenie chrześcijańskie, [w:] „Ateneum Kapłańskie”, nr 57, 
1965, s. 129–137. 
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istoty religijnej w ogóle (homo religiosus)18. Inicjacja chrześcijańska rozu-
miana jest w Kościele jako proces wprowadzania człowieka do uczestnictwa 
w misterium zbawienia, jakim jest odwieczny plan Boga, stopniowo przez 
Niego objawiany w celu zbawienia człowieka (por. Rz 16, 25 n.; Ef 1, 9 n.; 
3, 3–12; Kol 1, 15–20. 26–27). A zbawienie pojmowane jako zjednoczenie 
z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym oraz zjednoczenie ludzi między 
sobą w Chrystusie. Na tym polega życie wieczne; ścisła i personalna relacja 
z Bogiem (por. J 17, 5).

Inicjacja chrześcijańska w świadomości Kościoła to od samego począt-
ku wieloetapowy proces przygotowania i dochodzenia do zbawczego zjed-
noczenia z Chrystusem i Kościołem przez sakramenty chrztu, bierzmowa-
nia i Eucharystii. Przygotowanie to polegało na stopniowym wchodzeniu 
w misterium zbawienia przez wzrost wiary wspierany głoszonym słowem 
i uczestnictwem w obrzędach liturgicznych, które rozwijały się w miarę 
doskonalenia praktyki katechumenatu19. Proces ten miał wymiar integral-
ny, to znaczy: kerygmatyczny, liturgiczny i etyczno-eklezjalny. Katecheza 
natomiast obejmowała istotne aspekty chrześcijaństwa: historiozbawczy, 
chrystologiczny, pneumatologiczny i eklezjalny. Taki wymiar chrześcijań-
skiego wtajemniczenia wprowadzono w praktykę Kościoła dzisiaj. Podej-
muje go odnowiony system obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia 
dorosłych, opracowany na nowo w oparciu o doświadczenia pierwotnego 
Kościoła i promulgowany w 1972 roku jako księga liturgiczna zawierająca 
Ordo initiationis christianae adultorum. 

Księga ta zawiera cztery modele chrześcijańskiego wtajemniczenia doro-
słych, których osią jest ujednolicony obrzęd ukazany w rozdziale pierwszym, 
zatytułowanym Obrzędy katechumenatu podzielone na stopnie20. Stopnie 
te rozwinęły się z czasem i w IV wieku osiągnęły liczbę trzech: naznacze-
nie krzyżem z przyjęciem do katechumenatu, obrzęd wybrania oraz spra-
wowanie sakramentów. Kościół przywrócił je i zaadaptował na nowo jako 
wymowne progi postępu duchowego na drodze do chrześcijaństwa. Stopnie 

18   Por. Cz. Krakowiak, Inicjacja, [w:] EK, t. 7, dz. cyt., kol. 217.
19   Por. na ten temat: M. Dujarier, Krótka historia katechumenatu, tłum. A. Świeykow-

ska, U. Grajczak, Poznań 1990; S. Czerwik, Historyczno-liturgiczne podłoże rytuału „Ob-
rzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do  zwyczajów diecezji 
polskich”, [w:] „Anamnesis”, R. III, 1996, nr 8, s. 20–22; Cz. Krakowiak, Katechumenat 
chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin 2003, s. 37–41; Sz. Fedorowicz, 
Bardzo krótka historia katechumenatu, Kraków 2007.

20   Por. OCWD (OICA) 68–239. 
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te stanowią zarówno przejścia, jak i zwieńczenia poszczególnych etapów, 
które podaje księga OCWD w liczbie cztery: prekatechumenat, katechume-
nat właściwy, okres oczyszczenia i oświecenia oraz okres mystagogii. 

W czasie trwania etapów formacji sprawowane są tzw. obrzędy mniejsze, 
będące impulsami wzrostu, gdyż ich celebracja jest częstsza. W okresie kate-
chumenatu występują egzorcyzmy i błogosławieństwa, a w okresie oczysz-
czenia i oświecenia, który zawsze przypada na Wielki Post, sprawowane 
są skrutynia oraz obrzędy przekazania Symbolu wiary i Modlitwy Pańskiej, 
czyli Traditiones: Traditio Symboli i Traditio Orationis Dominicae. Przeka-
zanie „Symbolu wiary” następuje podczas bezpośredniego przygotowania 
do chrztu, aktualnie po pierwszym skrutynium, czyli po czwartej niedzieli 
Wielkiego Postu. Wtajemniczanie (initiatio) pociąga więc za sobą przekaza-
nie (traditio) pewnego depozytu, który otwiera możliwość wejścia w nową 
sytuację i życia według jej wymagań. Zanim jednak przystąpimy do wyja-
śniania bogatego znaczenia tego aktu, zatrzymamy się na zagadnieniu same-
go „Symbolu wiary”.

„Symbol wiary” jako odnieSienie do rzeczywiStości 
wiary

„Symbol wiary” to nazwa zestawu prawd, streszczających podstawy wiary 
wyznawanej przez chrześcijan. Znamienne jest tu słowo „symbol” (gr. symbo-
lon), które oznacza zbiór, kolekcję lub streszczenie. Rzeczownik ten pochodzi 
od czasownika symballein, który oznacza „zrzucać razem”, „zestawiać” ide-
alnie pasujące do siebie części, komplementarnie stanowiące całość21. Jedna 
z tych części, czyli w tym wypadku formuła, służy jako znak rozpoznawczy, 
który niczym pieczęć weryfikuje tożsamość rzeczywistości, stanowiącej jej od-
powiednik, przy czym formuła sama w sobie tą rzeczywistością nie jest. Symbol 
wiary w sposób skondensowany ujmuje to, zostało objawione w Kościele i ob-
szerniej ujęte w Piśmie Świętym oraz Tradycji Kościoła22. 

21   Por. Słownik grecko-polski, t. 4, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1965, s. 156; 
KKK, nr 188.

22   Por. S. Movilla, Od katechumenatu do wspólnoty, tłum. B. Szatyński, Warszawa 1990, 
s. 59.
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Św. Cyryl Jerozolimski, wyjaśniając istotę Symbolu, trafnie ucieka się 
do porównania: „Jak małe ziarnko gorczyczne kryje w sobie wiele gałęzi, tak 
i tu wyznanie wiary w niewielu słowach zawiera całą religijną znajomość Sta-
rego i Nowego Testamentu”23. Św. Ambroży w swojej własnej etymologii tego 
słowa wyjaśnia, że greckie słowo symbolum (łac. conlatio) oznacza „zbiór” 
i odnosi go do majątku handlarzy, skupiających swoje dobra w zabezpieczeniu 
przed szkodą i stratą. Podobnie i Apostołowie według niego dokonali „skrótu 
wiary” (breviarium fidei), aby ułatwić zapamiętanie istoty wiary chrześcijań-
skiej i ustrzeżenie jej od deformacji24: 

Powiedziałem poprzednio, że to Apostołowie ułożyli Symbol. Jeśli więc 
sprzedawcy towarów i zbieracze pieniędzy takiego trzymają się prawa, że uwa-
żają za nieuczciwego i niewiarygodnego tego człowieka, który naruszył nagro-
madzone pieniądze, tym bardziej my musimy czuwać, żebyśmy nie oderwali 
niczego od Symbolu przodków25. 

Powołuje się następnie św. Ambroży na Pismo Święte, broniąc pierwot-
nego i według niego najbardziej wiarygodnego i skondensowanego zapisu 
prawd wiary: 

„Jeśliby ktoś dodał coś albo odjął, naraża się na sąd i karę” (por. Ap 22, 19). 
Jeżeli nie wolno z pism jednego Apostoła niczego usunąć ani niczego im dodać, 
to jakżeż będziemy naruszali Symbol, ułożony i – jak wiadomo – przekazany 
nam przez Apostołów? Nie wolno niczego usuwać ani dodawać! Jest to Sym-
bol, który zachowuje Kościół rzymski, gdzie działał pierwszy Apostoł Piotr 
i dokąd wprowadził ogólnie przyjętą naukę (sententia communis)26.

Św. Augustyn, nie odbiegając od swojego mistrza w interpretacji słowa 
symbolum, odwołuje się do wybranych słowami katechezy przy przekazaniu 
Symbolu:

Nadszedł czas, abyście otrzymali Symbol, w którym krótko zawarte jest 
to wszystko, w co wierzymy dla zbawienia wiecznego. Nosi to nazwę Symbolu 
ze względu na pewne podobieństwo w przenośnym znaczeniu do tego słowa, 
w którym jako „symbol” określana jest umowa (pacto fidei), jaką między sobą 

23   Por. św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 5 „O wierze i symbolu”, 12, [w:] św. Cyryl Je-
rozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tłum. W. Kania, Kraków 2000, s. 85.

24   Por. św. Ambroży, Wyjaśnienie Symbolu,  2, dz. cyt., s. 45.
25   Tenże, Wyjaśnienie Symbolu, 7, dz. cyt., s. 49.
26   Tamże.
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zawierają kupcy, a która w ich społeczności ma zobowiązywać do wiernego jej 
zachowywania. I wasza społeczność tworzy umowę dotyczącą praw duchowych, 
abyście byli podobni do „kupców poszukujących pięknej perły” (J 10, 30)27.

Obok znaczenia Symbolu jako wartościowego zbioru, w tym wypadku prawd 
zbawczych, summa totius fidei catholicae28, teologowie starożytni interpretują 
go jako umowę niosącą nadzieję na przyszłość, jak to czyni św. Piotr Chryzolog, 
odnosząc Symbol do umowy między człowiekiem a Bogiem. Potwierdzeniem 
tego Symbolu-umowy jest wiara. Autor wyjaśnia, że Bóg jako „partner” umowy 
wymaga od człowieka Symbolu nie ze względu na siebie, bo On nie zawodzi, 
ale ze względu na człowieka, by ten uwierzył. Bóg oczekuje od człowieka wiary, 
a nie jakiejś materialnej rękojmi, bo „sprawiedliwy z wiary żyje” (Hbr 10, 38)29. 
Twierdzi, że w tym asymetrycznym układzie konieczny jest zapis do chwili od-
dania długu30. W tym sensie inni twierdzą, że Symbol jest „znakiem” (indicium), 
„gdyż wskazuje na tego, kto uwierzył poprawnie”31.

Stosowane w celach katechetycznych określenia Symbolu zawsze odda-
wały jego znaczenie teologiczne, jak np.: compendium fidei32, sacramentum33, 
salutis symbolum34, vitae pactum35, salutis placitum („zasada zbawienia”), 
spei pactum, fidei cautio36 oraz [inter vos et Deum] fidei insolubile vinculum 
(„nierozerwalna więź wiary między człowiekiem a Bogiem”)37. Znaczenie 
to wskazywało na nadprzyrodzoną rzeczywistość wiary, czyli na zbawienie, 
życie wieczne, trwałą relację z Bogiem. Rysują się zawsze dwa wymiary: do-

27   Św. Augustyn, Kazanie I na przekazanie Symbolu, 1, [w:] Symbol Apostolski w naucza-
niu Ojców, tłum., wstępy i objaśn., L. Gładyszewski, Kraków 2010, s. 69.

28   Por. W. Fortunatus, Objaśnienie Symbolu (Expositio Symboli), 1, [w:] Symbol Apostol-
ski…, dz. cyt., s. 183.

29   Por. św. Piotr Chryzolog, Kazanie VII o Symbolu, 3, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., 
s. 169.

30   Tenże, Kazanie VII o Symbolu, 4, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., s. 171.
31   Por. W. Fortunatus, Objaśnienie Symbolu, 3, dz. cyt., s. 183.
32   Por. św. Piotr Chryzolog, Kazanie I o Symbolu, 4, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., 

s. 129.
33   Por. św. Ambroży, O tajemnicach, 35, [w:] tegoż, Wyjaśnienie…, dz. cyt., s. 59; św. Piotr 

Chryzolog, Kazanie II o Symbolu, 2, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., s. 131; tenże, Kaza-
nie IV o Symbolu, 2, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., s. 145.

34   Św. Piotr Chryzolog, Kazanie II o Symbolu, 16, dz. cyt.,s. 139.
35   Tamże.
36   Tenże, Kazanie IV o Symbolu, 18, dz. cyt., s. 151.
37   Tenże, Kazanie II o Symbolu, 2, dz. cyt., s. 141.
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czesny i wieczny, ludzki i Boski, poręka i wypełnienie. „Każdy, kto pamięta 
Symbol, każdy, kto pamięta o zawartym z Bogiem przymierzu, gdy tylko 
przyjął wiarę, niech szuka urzeczywistnienia (rem requirat)”38. „Przyjmij-
cie wiarę, pochwyćcie nadzieję, nauczcie się Symbolu, abyście byli w stanie 
przejść do rzeczywistości i do tych dóbr, które zapowiedzieliśmy (ut ad rem 
et ad illa valeatis bona)”39. 

W Sakramentarzu Gelazjańskim zachowało się to asymetryczne zestawienie 
formy i treści Symbolu w znamiennych słowach: „pauca quidem verba sunt sed 
magnamisteria”40, które wielokrotnie spotykamy we wcześniejszych tekstach 
patrystycznych, wyjaśniających Symbol41. Ukazują one nikłość i przemijalność 
ludzkiej formy Symbolu wobec nieskończonego bogactwa Bożej rzeczywistości, 
uwrażliwiając kandydatów na wielką łaskę, która kryje się za zasłoną skromne-
go znaku. Św. Piotr Chryzolog w swojej Mowie o Symbolu podkreśla specyfikę 
i niepospolitość tego liturgicznego przekazania: „aby drogocennego daru Bóstwa 
nie pomniejszyła ulotna kartka, aby czarny atrament nie zaciemnił tajemnicy 
światła, aby Bożego sekretu nie posiadł niegodny i bezbożny słuchacz”42.

Współczesny Katechizm określa Symbol wiary jako „znak rozpoznawczy 
oraz znak jedności między wierzącymi”43. Formuła Symbolu wiary jako znak 
rozpoznawczy wspólnoty Kościoła, jak twierdził św. Augustyn44, jednocze-
śnie funkcjonuje jako odpowiednik i znak werbalny Bożych dzieł dokona-
nych dla zbawienia człowieka. Wyznając wiarę słowami Symbolu, integru-
jemy go z wiarą, którą otrzymujemy z rąk Kościoła45. J. Daniélou twierdził, 

38   Tenże, Kazanie VII o Symbolu, 4, dz. cyt., s. 169. 
39   Tamże, s. 171.
40   Liber Sacramentorum Romanae Aecclesiae ordinis anni circuli (Cod. Vat. Reg. lat. 316/

Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56); Sacramentarium Gelasianum, ed. L. C. Mohlberg, L. Eizen-
höffer, P. Seffin (Rerum Ecclesiasticarum Documenta. Series maior. Fontes, 4), Roma 19682 
(dalej: GeV), XXXV 310.

41   Por. św. Augustyn, Kazanie II na przekazanie Symbolu, 2, [w:] Symbol Apostolski…, dz. 
cyt., s. 77; tenże, Kazanie III na przekazanie Symbolu, 1, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., 
s. 91; W. Fortunatus, Objaśnienie Symbolu, 1, dz. cyt., s. 183. 

42   Św. Piotr Chryzolog, Kazanie IV o Symbolu, 18, dz. cyt.,  s. 151.
43   Por. KKK, nr 188. 
44   „Quod ideo Symbolum dicitur, quia ibi nostrae societatis fides placita continetur, et eius con-

fessione tamquam signo dato christianus fidelis agnoscitur” („To dlatego nazywa się Symbolem, 
że tam zawarta jest ukochana wiara naszej społeczności, a przez jego wyznanie rozpoznawany jest 
wierny chrześcijanin niby przez znak, który mu dano”) – św. Augustyn, Kazanie III na przekaza-
nie Symbolu, 12, dz. cyt., s. 105.

45   Por. W. Świerzawski, Nadzieję złożyliśmy w Chrystusie, Sandomierz 2005, s. 226. 
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że wręczenie Symbolu jest przekazaniem całej Tradycji Kościoła w najwła-
ściwszy dla niej – żywy sposób: 

Tradycja Kościoła jest tu obecna i działa w całej pełni swego sensu teologiczne-
go. Katecheza objawia się wtedy w swym pełnym wymiarze, którym jest reali-
zacja aktualnej i żywej tradycji ustnej Kościoła. Misją Symbolu jest syntetyczne 
przedstawienie treści Tradycji; jego pochodzenie ma charakter katechetyczny. 
Jego sformułowania różnią się w poszczególnych Kościołach, ale zawsze stano-
wi on elementarny i kompletny zespół prawd koniecznych do zbawienia46.

Zgodnie z tym znaczeniem Symbol wiary jest przekazywany jako stresz-
czenie nauki o wydarzeniach zbawczych47, a nie o prawdach i pojęciach ro-
zumowych. W Symbolu wiary nie mówimy o wierze w Trójcę Świętą, ale 
wyznajemy, że wierzymy w poszczególne osoby Boskie i ich działania48. 
W związku z tym wiara, którą wyznajemy, nie polega tylko na akceptacji 
tych prawd, ale na zrozumieniu ich jako wydarzeń w sensie relacji i wspól-
noty z Bogiem49, który tyle dla nas uczynił i który wychodzi do nas z miło-
ścią50, wzywając do miłości i przymierza. Dlatego wyznanie wiary w formie 
wypowiadanych słów Symbolu oznaczało wdzięczność i uwielbienie Boga 
za to, co dla nas uczynił, za Jego dzieło stworzenia i odkupienia51. 

Mówiąc w ten sposób o rzeczywistości Symbolu, skupiamy się nie tylko 
na Objawieniu, ale i na uczestnictwie człowieka w Bożym planie. W akcie 
wyznania wiary Symbol jest prawdą tylko wówczas, gdy wypowiadane słowa 
mogą być potwierdzone sposobem życia. Słowa i życie nawróconego mają sta-
nowić całość, przystawać do siebie komplementarnie (symballein)52. Dlatego 
konieczne jest uprzednie wyjaśnienie w celu przyjęcia z wiarą, czyli świadomą 
decyzją tych treści, które w skrócie ujmuje formuła Symbolu. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego przypomina, że Kościół od początku swojej praktyki misyj-

46   Por. J. Daniélou, R. Charlat, La catequesis en los primeros siglos, s. 52–53, [w:] S. Mo-
villa, Od katechumenatu…, dz. cyt., s. 59.

47   Por. S. Czerwik, Wtajemniczenie…, dz. cyt., s. 14. 
48   Por. W. Świerzawski, Wiara co ci daje?, Sandomierz 2005, s. 181.
49   Por. tamże, s. 52.
50   Por. tamże, s. 184. 
51   Por. Cz. Krakowiak, Symbol apostolski w  liturgii Kościoła rzymskiego, [w:] „Credo 

in Deum” w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, red. R. Knapiński, A. Kramiszew-
ska, Lublin 2009, s. 17.

52   Por. A. Sielepin, Odrodziliście się w Chrystusie, Kraków 2006, s. 33. 
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nej, a więc od czasów apostolskich, „wyrażał i formułował swoją wiarę w krót-
kich i normatywnych dla wszystkich formułach”, przewidzianych głównie 
dla nowych adeptów chrześcijaństwa, czyli dla katechumenów53. Stanowisko 
to potwierdzają pisma Ojców Kościoła54. Formuły te nosiły różne nazwy, jak 
np.: „wyznanie wiary”, „Credo”, „Symbol wiary”. Wśród tych nazw i formuł 
szczególną czcią Kościół otacza tzw. „Symbol Apostolski”, uważany za stresz-
czenie wiary Apostołów. Jest on uważany za pierwszy katechizm Kościoła55, 
a ze względu na zastosowanie jego treści w skróconej formie interrogatyw-
nej w pierwotnej liturgii chrzcielnej, uznano go za kryterium ortodoksyjności 
w nauczaniu Kościoła56, a dla kandydatów do chrztu warunek dopuszczający 
ich do przyjęcia sakramentów i stania się członkami Kościoła.

Symbol wiary w aspekcie znaku jedności wierzących odnosi nas do zda-
nia z Listu św. Pawła do Efezjan, w którym znajdujemy jego definicję jedno-
ści uczniów Chrystusa. Według niego są to: „jedna wiara i jeden chrzest” (por. 
Ef 4, 5). Wyznanie wiary według Symbolu jest znakiem zewnętrznej i wewnętrz-
nej jedności ochrzczonych, którzy dają w ten sposób świadectwo swojej wierno-
ści nauce Chrystusa i przynależności do Niego na sposób ontologiczny, a nie je-
dynie ideologiczny. Symbol wiary identyfikuje się zatem z trzema znaczeniami. 
Są to: treść Bożego Objawienia, zbawcza relacja między Bogiem a człowiekiem 
oraz relacja jednocząca ludzi między sobą w ramach Bożego planu.

 

Skoro Symbol wiary wskazuje na sposób życia tych, którzy go wy-
powiadają i przyjmują, to oczywiste stało się uprzednie przygotowanie 

53   Por. KKK, nr 186.
54   Por. np. św. Augustyn, O wierze i Symbolu, 1, 1, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., 

s. 27; św. Augustyn, O wierze i Symbolu, 10, 25, dz. cyt., s. 59.
55   J. A. Jungmann nazwał Symbol Apostolski najstarszym katechizmem Kościoła rzym-

skiego dla potrzeb katechumenów. Por. J. A. Jungmann, La liturgie de premières siècles, Paris 
1962, s. 125; S. Longosz, Struktura Symbolu Apostolskiego, [w:] Symbol apostolski w na-
uczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego, red. R. Knapiński, Lublin 1997, s. 97. 

56   Por., Symbol apostolski…, dz. cyt., s. 18.

Objawienie Boże Relacja z Bogiem

SYMBOL WIARY

Jedność wspólnoty
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przez wyjaśnienie i przykład życia. Dokonywało się to przez tak zwane 
explanatio Symboli57, które znowu powróciło w praktyce katechumenal-
nej Kościoła w postaci katechez o prawdach wiary58, prowadzących do li-
turgicznego przekazania Symbolu wiary w „okresie oczyszczenia i oświe-
cenia”59 po trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. W starożytności spotykamy 
dowody katechez wyjaśniających Symbol wiary w nauczaniu ojców Ko-
ścioła. Było to nauczanie wcześniejsze, które skierowane było na praw-
dy wiary zawarte w Symbolu60 oraz wyjaśnienie bezpośrednie, związane 
już z obrzędem traditio Symboli. Przykłady tych ostatnich zachowały się 
u niektórych ojców, np.: Explanatio symboli ad initiandos św. Ambroże-
go61, De fide et symbolo św. Augustyna62 oraz tego samego autora Sermo 
de  symbolo ad  catechumenos63 i Sermones64, Expositio symboli Rufina 
z Akwilei65, wzorowane na nim Expositio Symboli Wenancjusza Fortu-
natusa66 oraz Sermones św. Piotra Chryzologa67. Na podstawie lektury 
patrystycznej przekazanie Symbolu wiary może być rozumiane jako pro-
ces obejmujący przekaz katechetyczny i jego decydujące mistyczne i li-
turgiczne dopełnienie, które następuje podczas obrzędu zwanego traditio 
Symboli. Tradycja tego aktu jest starożytna i bogata. Odzwierciedla ona 
przekonania Kościoła na temat tego, w co i jak wierzy oraz znaczenia 
depozytu wiary dla chrześcijańskiego życia. 

57   Por. S. Movilla, Od katechumenatu…, dz. cyt., s. 70; W. Świerzawski, Nadzieję…, dz. 
cyt., s. 231.

58   Por. S. Movilla, Od katechumenatu…, dz. cyt., s. 70. 
59   Taką nazwę nosi czas bezpośredniego przygotowania kandydatów („wybranych”) 

do chrztu, przypadający na Wielki Post. Por. Wprowadzenie teologiczne, OCWD 21–26. 
60   Por. św. Augustyn, O wierze i Symbolu, 1, 1, dz.cyt., s. 27; tenże, Kazanie I na przekaza-

nie Symbolu, 2, dz. cyt., s. 73, 75; tenże, Kazanie III na przekazanie Symbolu, 1, dz. cyt., s. 91. 
61   Por. św. Ambroży, Wyjaśnienie Symbolu, dz. cyt., s. 45–50; Patrologia Latina [dalej: 

PL], 17, 1193–1196.
62   Por. św. Augustyn, O wierze i Symbolu, dz. cyt., s. 27–59; PL 40, 181–196.
63   Por. św. Augustyn, Kazania na przekazanie Symbolu, dz. cyt., s. 69–117; PL 40, 627–633. 
64   Por. PL 38, 1058–1076.
65   Por. tamże, 21, 337.
66   W. Fortunatus, Objaśnienie Symbolu, dz. cyt., s. 182–195.
67   Por. św. Piotr Chryzolog, Kazania o Symbolu, dz. cyt., s. 127–177.
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„Symbol wiary” jako przedmiot TradiTio

Zważywszy to wszystko, co zostało powiedziane na temat rozumienia 
„Symbolu wiary” jako skrótu najważniejszych prawd objawionych i ich 
rzeczywistości, jaką jest przymierze z Bogiem oraz jedność wierzących, 
nietrudno się dziwić, że uczniowie Chrystusa przestrzegali obowiązku 
przekazania Symbolu (traditio Symboli) kandydatom do chrztu. Przekaza-
nie musiało spotkać się z odpowiedzią, czyli z wyznaniem wiary katechu-
menów, nazwanym z czasem obrzędem „oddania Symbolu wiary” (redditio 
Symboli), które jako kryterium ortodoksyjności było warunkiem udzielenia 
chrztu68. Wyodrębnienie tego obrzędu i nazwa (traditio – redditio) poja-
wiły się jako konsekwencja pierwotnej interrogatywnej formuły chrzciel-
nej, w której widoczne było złączenie przełomowej przemiany ontycznej 
z definitywnym wyrzeczeniem się zła i wyznaniem wiary w Trójjedynego 
Boga. Liturgia tworzyła się na gruncie tradycji biblijnej, w której, zgod-
nie z ujęciem w Dziejach Apostolskich, podkreślano wiarę w trzy osoby 
Boskie wychodzące ku człowiekowi z darem zbawienia (por. Dz 1, 7 n.; 
2, 38 n.). Przełom ten eksponował się dodatkowo przez swoją jednorazo-
wość po dłuższym przygotowaniu i nawróceniu69. 

W dalszym procesie kształtowania się formacji kandydatów do chrztu kła-
dziono coraz bardziej akcent na katechezę i wyuczenie się przekazanych za-
sad wiary, co także miało być dowodem uwewnętrznienia poznanych treści. 
W najwcześniejszym etapie chrześcijaństwa Kościół nie wykazywał jeszcze 
instytucjonalnej i organizacyjnej odpowiedzialności za nauczanie70, ale każdy 
uczeń Chrystusa czynił to ze zwyczajnej apostolskiej i braterskiej powinno-
ści, odpowiadając na apel Chrystusa „Idźcie i nauczajcie” (por. Mt 28, 19) 
w trosce o zbawienie drugich71. Zawsze jednak zachowane były dwa głów-
ne elementy przygotowania do chrztu: przybliżenie prawd wiary i formacja 
do chrześcijańskiej moralności. 

68   Dobierano nawet formy tego obrzędu do sytuacji wybranych. Z reguły Symbol wypo-
wiadany był przez nich „z pamięci z miejsca podwyższonego w obliczu wiernych”. Natomiast 
dla mniej odważnych „potajemnie, jak było w zwyczaju zezwalania na totem, którzy ulegali  
wstydliwemu lękowi” – św. Augustyn, Wyznania, VIII, 2.5, tłum. J. Czuj, Poznań 1929, 
s. 174.

69   Por. S. Movilla, Od katechumenatu…, dz. cyt., s. 71.
70   Por. Sz. Fedorowicz, Bardzo krótka historia…, dz. cyt., s. 18, 21.
71   Por. Św. Justyn, Apologia I, 61, 1–2 [w:] Pisma Ojców Kościoła, t. 4, tłum. A. Lisiecki, 

Poznań 1926, s. 69; S. Movilla, Od katechumenatu…, dz. cyt., s. 43 n.
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Pierwszym dokumentem, który dokładniej ukazuje dobrze już rozwiniętą 
organizację katechumenatu z wyodrębnionym aktem przekazania Symbolu, 
jest Traditio Apostolica Hipolita z początku III wieku. Wspomina on o dialo-
gowanym wyznaniu wiary kandydatów, którzy przed chrztem, każdy w swoim  
imieniu, wypowiadali swoje credo w poszczególne osoby Boskie i prawdy, 
związane z ich zbawczym działaniem72. Więcej niż Hipolit na temat przygo-
towania do tego obrzędu przekazał Orygenes73, przybliżając tradycję Kościoła 
w Egipcie i w Palestynie. Wskazał on na Traditio Symboli rozumiane prak-
tycznie jako proces wstępnej ewangelizacji, dotyczącej właśnie prawd wiary, 
aby wzbudzić w kandydatach wiarę. Według przekazów Orygenesa odbywało 
się to spontanicznie w najbliższym środowisku życiowym, jakim były domy 
i miejsca pracy74. Już w tym wczesnym okresie odkrywamy naturalny rodzaj 
przekazu, mający charakter dzielenia się życiem raczej niż akademicką dys-
putą czy przekazem wiedzy. Ten sposób był sugestywnym wprowadzeniem 
w rozumienie wiary i w akt wyznania wiary. Od początku miało to być raczej 
publicznie dane świadectwo z nawrócenia i przylgnięcia do Boga niż tylko 
wyuczenie się pewnych zasad i formuł. Sprawa wyznania wiary dotyczyła nie 
jedynie doktryny, ale służby jedynemu Bogu i wyrzeczeniu się wszystkiego, 
co by tę służbę mogło uniemożliwić lub utrudniać75. Nie pogląd tylko, ale wiara 
wyrażona w nowym sposobie życia mogła być przypieczętowana przez chrzest. 
Św. Bazyli Wielki pouczał, że „wiara jest przylgnięciem do Boga. Trzeba więc 
najpierw wierzyć, aby potem zostać naznaczonym przez chrzest”76.

Pomimo że Orygenes nie opisuje konkretnego obrzędu przekazania 
Symbolu wiary, to jednak od niego dowiadujemy się o istotnej właściwości 
tego obrzędu. Wynika ona z charakterystyki katechumenów i ich forma-
cji. Orygenes przypisuje ten obrzęd drugiej grupie, bardziej zaawansowa-
nej, która już ukończyła swój okres formowania i udowodniła, zapewne 
zmianą życia wynikającą z nawrócenia, że posiada „zdolność, a nie tylko 
wolę życia chrześcijańskiego”77. Dopiero tak przygotowanych kandyda-

72   Por. Hippolyte de Rome, La Tradition Apostolique d’après les anciennes versions, red. 
B. Botte, Paris 1968, s. 84–87. 

73   Orygenes, Contra Celsum, III, 9, 51, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 17, z. 1, 
red. S. Kalinkowski, E. Stanula, tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1977, s. 217 n., 252 n.

74   Por. M. Dujarier, Krótka historia…, dz. cyt., s. 50. 
75   Por. Orygenes, Exhortatio ad martyrum, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, dz. cyt., 

s. 17,
76   Por. św. Bazyli Wielki, Adv. Eunom., III, 5; Patrologia Graeca 29, 666.
77   M. Dejurier, Krótka historia…, dz. cyt., s. 52.
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tów Kościół wzywa do „wtajemniczenia”78. Przekazanie Symbolu wiary, 
które miało miejsce po uprzednim wyjaśnieniu go w naukach wstępnych, 
było obrzędem należącym do ostatniego etapu formacji przedchrzcielnej, 
który odznaczał się cechami „inicjacji”, czyli mocą wprowadzenia niejako 
do wnętrza w realia przybliżane w naukach. Człowiek stawał się stopnio-
wo uczestnikiem tych faktów, o których słyszał w katechezach o prawdach 
wiary. „Stawał się” w pewnym sensie – jeszcze przed przyjęciem sakra-
mentów – uczestnikiem misterium, ale na pewno otwierał się dopiero przed 
kandydatem dostęp do pełni tego misterium, czyli otwierał się przed nim 
proces wtajemniczenia par excellence.

Przygotowanie do przyjęcia Symbolu wiary polegało na słuchaniu po-
uczeń Kościoła, który bardzo wcześnie czynił to z widoczną intensyfikacją. 
Począwszy od wstępnego, mniej zorganizowanego, ale świadomego poucza-
nia o Bogu jedynym, Jego Synu, Odkupicielu świata i Duchu Uświęcicielu 
oraz dawaniu świadectwa wierze, a skończywszy na codziennej katechezie 
biskupa. Źródła zachodnie (św. Ambroży, św. Augustyn) zwięźlej opisu-
ją przebieg wyjaśnienia Symbolu. Odnosi się wrażenie, że w porównaniu 
z naukami biblijnymi, które wypełniały prawie cały Wielki Post, o Symbo-
lu wygłaszano tylko homilie przy okazji obrzędów przekazania i oddania 
Symbolu79. Natomiast na Wschodzie mamy do czynienia ze świadectwami 
katechez na tamat Symbolu, czego dowodem są Katechezy św. Cyryla Je-
rozolimskiego80 i zapisy pątniczki Egerii, która pielgrzymowała do Ziemi 
Świętej i okolicznych sanktuariów w latach 381–384. W Jerozolimie była 
prawdopodobnie w 384 roku. 

Egeria relacjonuje, że ci, którzy zostali dopuszczeni do chrztu, czyli wy-
brani, na początku Wielkiego Postu, codziennie przyjmowali egzorcyzmy 
i słuchali trzygodzinnych katechez biskupa. Obok wyjaśniania tekstów bi-
blijnych była naukao Zmartwychwstaniu i o prawdach wiary81. Objaśnienie 

78   „A skoro stanie się jasne, że ci, których wzywamy, zostali poprawieni przez naukę i je-
śli to możliwe, wiodą lepsze życie, wówczas wzywamy ich do wtajemniczenia” – Orygenes, 
Contra Celsum, III, 59, dz, cyt., s. 259; także por. M. Dejurier, Krótka historia…, dz. cyt., 
s. 52. 

79   Por. S. Movilla, Od katechumenatu…, dz. cyt., s. 58.
80   Por. Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy 5–18, [w:] tegoż, Katechezy przedchrzcielne…, 

dz. cyt., s. 79–315.
81   Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, nr 46, 2, tłum. P. Iwaszkiewicz, [w:] Do Ziemi 

Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej, wybór, wstęp, opracowanie P. Iwasz-
kiewicz, Ojcowie Żywi XIII, Kraków 1996, s. 224.
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Symbolu było dosłowne i duchowe. Prowadziło ono stopniowo do obrzędu 
przekazania Symbolu, który miał miejsce po upływie pięciu tygodni naucza-
nia82. W Wielkim Tygodniu natomiast, po upływie siedmiu tygodni Wielkiego 
Postu, wybrani przychodzili wraz ze swymi ojcami i matkami do większego 
kościoła (martyrium), by publicznie i w obecności biskupa oddać Symbol. 
Ten akt wyznania wiary był dla nich bramą do chrztu, czyli do wyższego 
wtajemniczenia83. A sam Symbol jeszcze nie oznaczał tego wtajemniczenia, 
tylko był nieodzownym stopniem na tej drodze.

Staje się niewątpliwie jasne, że ani formuła Symbolu, ani wielotygodniowe 
wyjaśnianie jego treści przez biskupa nie stanowią rzeczywistości tego ważkie-
go lapidarnego tekstu. W swojej wersji słownej zarówno formuły, jak i komen-
tarza katechetycznego, pozostaje on cały czas tylko symbolem, czyli znakiem, 
coraz bardziej sugestywnym i wywołującym tęsknotę, a nawet pewne intuicje, 
rodzące się z dojrzewającej wiary, ale niespełniającym obietnicy w nim zawar-
tej. Dopiero w obrzędzie traditio Symboli tekst Symbolu w sposób liturgicz-
ny, in Mysterio, otwiera na spełnienie, które nastąpi w przyjęciu sakramentów, 
zainaugurowanych przez chrzest. Tą rzeczywistością spełnioną będzie realna 
osobowa relacja przymierza między Bogiem a nowym człowiekiem (neofitą), 
która rozpoczyna się w chrzcielnym obmyciu, oraz zespolenie ze wspólnotą 
Kościoła, ożywiane wciąż w komunii eucharystycznej. 

Symbol należało przyjąć w duchu wewnętrznej zasady, według której był 
przekazywany. Pomocą w tym było wstępne pouczenie, które kształtowało mo-
tywację i usposobienie wewnętrzne kandydatów. W katechezie lub mowie po-
ruszano temat duchowego sensu obrzędu i znaczenia wiary. Wyznanie wiary 
nie jest recytacją li tylko, ale przede wszystkim ujawnieniem osobistej relacji 
z Bogiem. Słuchający go mieli więc otworzyć się duchowo w wierze i przyjąć 
słowa Symbolu jako świadectwo Kościoła, który objawia w sobie Boga. Mieli 
niejako „zapisać je w sercu”84, gdyż jest on „pieczęcią duchową”, przyjętą 

82   Por. tamże, nr 46, 3, [w:] Do Ziemi Świętej…, dz. cyt., s. 225. 
83   Biskup, wysłuchawszy wyznania wiary kandydatów, zwracał się do nich tymi słowami: 

„Przez siedem tygodni byliście pouczani o wszystkich Prawach zawartych w Piśmie, jak i o wie-
rze, słuchaliście też o Zmartwychwstaniu ciała oraz o całej treści Symbolu tego, co jako katechu-
meni mogliście usłyszeć. O tym jednak, co stanowi wyższe wtajemniczenie, to jest o chrzcie, nie 
mogliście usłyszeć jako katechumeni. Nie sądźcie jednak, że stało się tak bez powodu, bo gdy 
w imię Pańskie zostaniecie ochrzczeni, słuchać będziecie o tym przez owych osiem dni pas-
chalnych po rozesłaniu z Anastasis. Ponieważ jednak jesteście jeszcze katechumenami, bardziej 
tajemne misteria nie mogą wam być wyjawione”. Egeria, Pielgrzymka…, dz. cyt., nr 46, 6.

84   Por. św. Augustyn, Sermo 212, 2 (Kazanie I na przekazanie Symbolu, 2), dz. cyt., s. 73.
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na dojrzałą już wiarę, która umożliwi rozważanie tych prawd i trwałą pamięć 
o nich85. Symbol był przekazywany jako treść wiary oraz zabezpieczenie przed 
pokusami i zapomnieniem o Bogu, dlatego miał być nieustannie w pamięci wier-
nych jako prawo i drogowskaz86. Z tego względu nie zapisywano tekstu, ani nie 
wręczano zapisanej formuły na kartce, ale uzasadniano duchowy aspekt prze-
kazania tego daru. Św. Ambroży w swoim Explanatio Symboli tak to wyjaśnia:

Usilnie przypominam wam, że nie wolno Symbolu spisywać, ponieważ trzeba 
powtórzyć go ustnie. Niech nikt nie pisze! To, co spiszesz, odkładasz raczej 
ze spokojem i nie wracasz do tego codziennie myślami. Jeśli zaś czegoś nie 
spiszesz, każdego dnia z obawy, żeby nie zapomnieć, sobie to przypominasz87.

Św. Augustyn dodaje do tej nauki stałe przynaglenie w związku z Symbo-
lem, że „zawsze trzeba zachowywać je w pamięci i sobie ponownie przypo-
minać”88. Treści te, jako „skarb serca”89 mają w człowieku pozostać nieustan-
nie żywe, gdyż są wypisywane nie na zewnątrz, ale w sercu, jak mówił prorok 
Jeremiasz (por. Jr 31, 33), do którego nawiązuje św. Augustyn w wyjaśnieniu 
sposobu przekazania Symbolu:

Dla zaznaczenia tej rzeczy, słuchając Symbolu, nie zapisuje się go na tablicz-
kach lub na jakiejkolwiek innej materii, ale wypisuje się go w sercach. Ten zaś, 
który „was wezwał do swojego królestwa chwały”, zapewni, aby wam odro-
dzonym dzięki Jego łasce, zapisane to zostało w waszych sercach również przez 
Ducha Świętego; abyście pokochali to, w co wierzycie, i aby wiara działała 
w was przez miłość, i abyście tak podobali się Panu Bogu, Dawcy wszelkich 
dóbr, nie bojąc się niewolniczo kary, lecz swobodnie miłując sprawiedliwość90.

85   Por. św. Ambroży, Wyjaśnienie Symbolu, 1, dz. cyt., s. 45.
86   Por. tenże, Wyjaśnienie Symbolu, 9, dz. cyt., s. 50.
87   Tamże. Podobnie i inni, np. św. Piotr Chryzolog tłumaczy: „Przygotujcie serca, a nie kart-

kę, wyostrzcie zmysły, nie przyrząd do pisania. Tego, co usłyszycie, nie zapisujcie atramentem, 
lecz przez posługę ducha. Nie można bowiem ulotnym kartkom i łamliwym narzędziom powie-
rzać odwiecznego i niebieskiego sekretu, lecz trzeba umieścić go w skrzyni duszy, w wewnętrz-
nej bibliotece ducha” – Kazanie III o Symbolu, 2, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., s. 141.

88   Św. Augustyn, Kazanie I na przekazanie Symbolu, 2, dz. cyt., s. 73; por. tenże, Kazanie III 
na przekazanie Symbolu, 2, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., s. 91; tenże, Kazanie IV na od-
danie Symbolu, 1, [w:] Symbol…, dz. cyt., s. 107.

89   Por. św. Ambroży, Wyjaśnienie Symbolu, 1, dz. cyt., s. 45.
90   Św. Augustyn, Kazanie I na przekazanie Symbolu, 2, dz. cyt., s. 75.
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Ojcowie podkreślają duchowy wymiar obrzędu, opisując sposób wyzna-
wania wiary: „Jeżeli ktoś pomyli się w słowie, niech nie pobłądzi w wie-
rze”91, podkreślając tym samym, że wewnętrzny stan duszy jest ważniejszy 
niż bezbłędnie przeprowadzona ceremonia; duch weryfikuje literę, a nie litera 
sama siebie. Metaforycznym językiem uświadamiano wybranym, że traditio 
Symboli polega na duchowym zbawczym wyposażeniu, którego trzeba strzec 
i korzystać z niego w chwilach zwątpień i prześladowań: „W tym jest wielka 
synteza naszej wiary, skoro na przestrzeni między sercem i językiem działa 
i dokonuje się cała tajemnica ludzkiego zbawienia”92. Obrazowo apelowano 
do sumienia i wiary kandydatów, by nie traktowali tego ważnego obrzędu 
tylko rytualnie i zewnętrznie:

Przeżegnajcie się! Wiarę otrzymuje się ze słyszenia, akt uwierzenia dokonuje 
się sercem, ustami wypowiada się ją dla zbawienia. Umieszczona powinna 
być w głębi duszy i powierzyć ją należy życiowym siłom naszego ducha. Nie 
powinno być tak, żeby nieostrożnie spisane na kartkach atramentem praw-
dy wiary nie zostały zachowane dla ludzi wierzących, aby oni właśnie mieli 
życie, lecz żeby zostały wydane obłudnikom ku zgubie. Człowieku, w sobie 
powinieneś strzec tego, co dla ciebie będzie mogło zaginąć, jeżeli znajdzie się 
poza tobą93.

Najbardziej przekonująca jest metaforyka biblijna, której przykładem jest 
odniesienie do epizodu dotknięcia ogniem warg proroka (por. Iz 6, 6–7). Na-
daje ono obrzędowi wielką rangę inauguracji w każdym wybranym kandyda-
cie do chrztu prorockiej misji głoszenia czystym sercem i czystymi wargami94. 
Również od strony przekazującego było to doświadczenie misji od samego 
Boga, od którego miał przekazać wybranym łaskę wiary zawartą w Symbolu 
jak w sakramencie95: „Ja mówię: Pozwól, Boże, abym mówił, a człowiek nie-
chaj posłucha słów z moich ust”96. 

91   Tenże, Kazanie II na przekazanie Symbolu, 11, dz. cyt., s. 89.
92   Św. Piotr Chryzolog, Kazanie I o Symbolu 4, tamże, s. 129.
93   Tamże. 
94   Tenże, Kazanie II o Symbolu, 2, dz. cyt., s. 132 n. 
95   „Z wiary zatem przyjmijcie wiarę i abyście mogli poznać tajemnice wiary, podejmujcie 

trud, gdy nadejdzie czas. Mojżesz, mając ustanowić prawo, wzywał niebiosa i ziemię. O co 
będzie wołał kapłan mający udzielić łaski?” – św. Piotr Chryzolog, Kazanie V o Symbolu, 
1, [w:] Symbol Apostolski…, dz. cyt., s. 153.

96   Tamże.
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Św. Piotr Chryzolog w jednej ze swoich nauk przy przekazaniu Symbolu 
ukazał swoistą sekwencję przebiegu traditio-redditio Symboli: „Mówienie 
niech powoduje słuchanie, słuchanie rodzi wiarę, wiara rodzi uwierzenie, 
uwierzenie karmi wyznanie, wyznanie daje wieczyste zbawienie”97. Wska-
zuje tym samym na nadprzyrodzony transfer Objawienia, które dosięga nie 
tylko uszu, ale i serca człowieka98, by go przemienić i ukształtować we-
dług odwiecznego zbawczego planu Boga. Godny uwagi jest fakt, że zaraz 
po przygotowaniu do przyjęcia Symbolu przewodniczący liturgii rozpoczy-
na obrzęd przekazania znakiem krzyża, kierując do wybranych wezwanie: 
„Przeżegnajcie się!” (Signate vos). Po wypowiedzeniu Symbolu – zazwyczaj 
czyni to sam – dokonywał zwięzłego wyjaśnienia poszczególnych prawd 
wiary, aby wybrani wiedzieli, jak Kościół te prawdy interpretuje i w tym du-
chu nimi żyli.

Niniejsze dane wykazują, że do IV wieku ukształtowała się praktyka obrzę-
dów związanych z przekazaniem Symbolu (traditio Symboli) i z publicznym 
wyznaniem wiary, czyli oddaniem Symbolu (redditio Symboli). Znalazły się one 
we wczesnych księgach liturgicznych, które powstały jako kompilacje tradycji 
pierwszych wieków Kościoła. Podstawowymi i najwcześniejszymi zbiorami 
obrzędów wczesnochrześcijańskich są sakramentarze. Omawiany obrzęd prze-
kazania Symbolu występuje już jako efekt wcześniejszych przetworzeń w Sa-
kramentarzu Gelazjańskim99, pochodzącym z przełomu VII i VIII wieku. Obrzęd 
został zamieszczony w pierwszej sekcji Sakramentarza, która obejmuje okres 
przygotowania do chrztu od trzeciej niedzieli Wielkiego Postu. W tym czasie 
odbywają się skrutynia oraz przekazanie Ewangelii, Symbolu wiary i Modli-
twy Pańskiej. Przekazanie Symbolu znajduje się w rozdziale XXXV i składa 
się z trzech symetrycznie ułożonych etapów: pouczenia o Symbolu i wezwania 
do nauczenia się go na pamięć, przekazania Symbolu przez jego wypowiedze-
nie oraz komentarza do wypowiedzianych słów. 

Wyjaśnienie, które należy do prezbitera, stanowi wstęp do aktu przekaza-
nia (praefatio) i poprzedza faktyczne wypowiedzenie jego tekstu. Tematem 
jest wiara i jej znaczenie dla doświadczenia skuteczności chrzcielnej prze-
miany100. Pojęcia sakramentu i wiary zostały postawione na równi: „Dilec-

  97   Tenże, Kazanie V o Symbolu, 2, dz. cyt., s. 153.
  98   „Mając słuchać formy wiary (formam fidei), normy uwierzenia, porządku wyznania, 

przygotujcie równocześnie słuch ciała i serca” – tamże, s. 161.
  99   GeV XXXV, 310–318.
100   Por. tamże, 310; Cz. Krakowiak, Symbol apostolski…, dz. cyt., s. 20.
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tissimi nobis, accepturi sacramenta baptismatis et […] fidem”, a ich współ-
zależność ukazana jasno w określeniu warunku usprawiedliwienia. Jest nim 
wiara: „quam credentes iustificandi estis” (por. Rz 3, 21–26. 5, 1–2). Dlatego 
w owym praefatio prezbiter stara się wpłynąć na ożywienie wiary jako dys-
pozycji koniecznej do przyjęcia depozytu prawd objawionych i przekazywa-
nych przez Kościół. Kandydaci są bowiem w trakcie procesu wtajemniczenia, 
czyli dojrzewania w wierze. 

W dalszym wywodzie prezbiter lapidarnie definiuje wiarę, opierając swoje 
rozumowanie na zasadzie całkowitości. Kandydat, który wzrasta w wierze, 
ma przed chrztem się nawrócić, to znaczy przyjąć misterium chrztu (sacra-
mentum baptismatis) całym sercem (toto corde) i całym umysłem zwrócić się 
do Boga, który oświeca umysły („animis vestris teram conversationem mu-
tatis ad deum, qui mentium nostrarum est iluminator”). Zatem należy poddać 
się temu oświeceniu bardziej niż jakiemukolwiek innemu wpływowi. Symbol 
wiary określony został mianem sacramentum, a więc jako zewnętrzny skrót 
i znak ewangelicznych prawd, które nie pochodzą od człowieka, ale zostały 
natchnione przez Boga („a domino inspiratum”), podyktowane przez Ducha 
Świętego Apostołom („Sanctus spirytus magistris ecclesiae dictavit”), zwa-
nym w Sakramentarzu „nauczycielami Kościoła” oraz przez nich odczytane 
i wyrażone („<ab> apostolis institutum”).

Dalszym wyjaśnieniem specyfiki Symbolu jako „ewangelicznego sakra-
mentu” jest odniesienie do jego teologicznej pojemności i charakterystyki. 
W zwięzłej formule zostały bowiem zawarte wielkie tajemnice (magna miste-
ria), które z racji Boskiego pochodzenia wywierają zbawienny wpływ, czyli  
nieustanną asystencję Ducha Świętego na ludzkie umysły. Ta właściwość 
Symbolu polega na tym, że pomimo swojej ułomności ludzie będą zdolni 
z wiarą zachowywać wymagania Symbolu, rozpoznawać je jako atrakcyjne 
dla rozumu i nie obciążające pamięci. Są to cechy swoistej pneumatologicz-
nej lekkości, która jest cechą Bożego natchnienia i ingerencji Ducha Święte-
go, czyniącej Boże słowa rozpoznawalnymi, przyswajalnymi i słodkimi dla 
człowieka (por. Iz 6, 7; Jr 1, 9; Ez 3, 3; Ap 10, 9–10). 

W zachęcie do przyjęcia Symbolu prezbiter przynagla do pilności, uza-
sadniając duchową naturę daru i duchowy przekaz: „Intentis itaque animis 
symbulum discite, et quod vobis sicut accipimus tradimus”, czyli od Ducha 
Świętego przez Apostołów do umysłu i serca zwróconego ku Bogu dzięki 
wierze. Ze względu na niematerialność daru kandydaci zachęcani są do du-
chowego potraktowania tego przekazu: „non alicui materie qui corrumpi po-
test, sed paginis vestri cordis ascribite”, czyli wypisania go w swoich sercach, 
jak winno się czynić z prawem i słowem Bożym (por. Jr 31, 33). Należy 
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w tym obrzędzie liturgicznym pozwolić Bogu działać i przyjąć ten dar jako 
dar samego Boga, a nie tekst ludzki. Z tego względu do autentycznego prze-
życia tego aktu nieodzowna jest wiara, gdyż ona jest właściwym receptorem 
Bożej mowy. 

Po tym wstępie prezbiter przystępuje do właściwego aktu przekazania 
Symbolu. Według Sakramentarza Gelazjańskiego odbywa się on następu-
jąco: akolita towarzyszący kandydatowi trzyma go za lewe ramię i kładzie 
rękę na jego głowie101. Jest to znak bliskości Kościoła, który w osobie ako-
lity przekazuje Symbol kandydatowi do chrztu. Zanim to uczyni, prezbi-
ter, który przewodniczy liturgii, chce się upewnić co do języka, w jakim 
katechumen wyznaje wiarę, by mógł przyjąć Symbol w sposób dla niego 
zrozumiały już w czasie trwania obrzędu, w ramach samej celebracji, która 
jest chwilą uprzywilejowaną, należącą do wymiaru liturgicznego (modo li-
turgico, in misterio). 

W Sakramentarzu uwzględniono dwie wersje językowe, wynikające z dwu 
języków liturgicznych: greckiego i nieco późniejszego – łacińskiego. Kiedy 
na pytanie prezbitera: „Quo lingua confitentur dominum nostrum Iesum Chri-
stum?”, kandydat odpowie, że po grecku, wówczas prezbiter poleca akolicie 
wypowiedzieć wyznanie wiary, „w języku, w jakim wierzą”102. Prezbiter w li-
turgii tego obrzędu niejako otwiera przepływ strumienia zbawczych prawd, 
aby za pośrednictwem Kościoła dosięgnął nowych wybranych, co realizuje się 
dzięki funkcji akolity reprezentującego Kościół. Trzymając wciąż rękę na gło-
wie kandydata, akolita recytuje Symbol w języku greckim. Następnie po upew-
nieniu się przez prezbitera o tym samym co do języka łacińskiego, na polece-
nie prezbitera powtarza tę czynność w języku łacińskim103. W Sakramentarzu 
występuje Symbol nicejsko-konstantynopolitański, a jego grecka wersja pisana 
jest alfabetem łacińskim104. Teologowie nie mają jednoznacznej interpretacji 
co do zbieżności tych dwu języków105. 

Po akcie faktycznego traditio Symboli następuje rytualny komentarz, który 
jak klamrą spina cały obrzęd106. Prawdopodobnie pochodzi on od św. Leona 

101   Por. GeV XXXV, 311.
102   Tamże.
103   Tamże, 313–314.
104   Por. tamże, 312.
105   Por. na ten temat: A. Nocent, I tre sacramenti dell’iniziazione christiana, [w:] Anamne-

sis 3/1. La Liturgia, i sacramenti: teologia e storia della celebrazione, red. A. Nocent [et al.], 
Genova: Marietti 1986, s. 51.

106   Por. GeV XXXV, 315–318.
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Wielkiego lub jego szkoły107. Dostrzegamy tu rekapitulację charakterystyki 
Symbolu, przedstawionej w wyjaśnieniu wstępnym, która wzmacnia prawdę 
o wyjątkowości tej formuły, stanowiącej streszczenie wiary chrześcijańskiej 
(summa fidei nostrae)108. Jej słowa pochodzą od Boga („non sapientiae humano 
sermone facta, sed vera divinitus ratione disposita”)109, dlatego, jak domyślamy 
się z tekstu rytualnego komentarza „Quibus conpraehendendis adque servandis 
nemo non idoneus, nemo non aptus” 110, wymagają asystencji Bożego Ducha 
i mocy dla wcielenia ich w życie. Następnie komentator odnosi się do prawd 
wiary ukazanych w Symbolu (równość osób Boskich, wcielenie Syna Bożego, 
odkupienie i zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, sąd ostateczny, natura Ko-
ścioła, odpuszczenie grzechów i powszechne zmartwychwstanie)111. 

Szczególnie osobiście i dobitnie brzmią słowa dotyczące nowej tożsamo-
ści kandydatów, która wprawdzie będzie dopiero rezultatem chrztu, ale przy 
traditio Symboli, słowa te wyrażone są w czasie teraźniejszym („Vos itaque, 
dilectissimi, ex vetere homine in novum reformamini”)112, zakładając pewność 
tej przemiany, którą zapowiada w sposób nieodwołalny obrzęd przekazania 
Symbolu. Fakt ten podkreśla wagę wiary, akceptującej objawione prawdy jako 
warunek chrztu i związanej z nim przemiany. Tylko wiara pewna i stała (se-
cura et constanta)113 może sprawić duchowy skutek chrztu, czyli paschę czło-
wieka na wzór Chrystusa („quae facta est in Christo, etiam in nobis omnibus 
est conplenda, et hoc secuturus in toto corpore, quod praecessit in capite”)114. 
Fakt ten przemawia za jednością teologiczną obrzędów katechumenalnych 
z samym aktem chrzcielnego obmycia.

Niniejszy komentarz charakteryzuje obrazowość języka, która odno-
si się przede wszystkim do chrzcielnej paschy, czyli przełomu ukazanego 
w przejściu z jednej formy w drugą: śmierć – zmartwychwstanie, stary czło-
wiek – nowy człowiek, grzesznik – usprawiedliwiony, odrzucony – przyję-
ty, narodzony nie z woli ciała, ale mocą Ducha Świętego. Te kontrastujące 
ze sobą stany ujawniają amplitudę wszechmocy Boga, ogarniającej całą rze-

107   Por. A. Nocent, I tre sacramenti…, dz. cyt., s. 51.
108   Por. GeV XXXV, 315.
109   Tamże.
110   Nie dość jasno zostało to odczytane przez niektórych komentatorów, np. Cz. Krako-

wiak, Symbol apostolski…, dz. cyt., s. 21.
111   Por. GeV XXXV, 316–318.
112   Tamże, 315.
113   „Secura et constanti fide credite” – tamże, 316.
114   Tamże.
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czywistość. Symbol podaje do wiary prawdę o Bogu od strony człowieka 
i jego zmiennej kondycji, której doświadcza. W możliwy dla człowieka spo-
sób podano wszystko, co konieczne do zbawienia, swoisty „skrót pełni” (bre-
vissima plenitudo), do której należy przylgnąć całym sercem („vestris cor-
dibus inherere”)115, czyli podążać za treściami Objawienia umysłem i wolą. 
Trzymanie się tych prawd w wierze jest orężem przeciwko zakusom szata-
na116. Nic tak jak posłuszeństwo Bogu wszechmogącemu nie może uchronić 
człowieka od złudnych pokus nieprzyjaciela, które – tak jak w pierwszym 
grzechu – wymierzone są właśnie w cnotę posłuszeństwa. 

Na koniec prezbiter poleca wybranym nauczenie się Symbolu na pamięć, bez 
wprowadzania jakichkolwiek zmian. Widzi w nim znak jedności między tymi, 
którzy przekazują i tymi, którzy przyjmują Symbol, gdyż zarówno jednych, jak 
i drugich Bóg w swoim miłosierdziu prowadzi do królestwa niebieskiego117. 

Obrzęd znajdujący się w Sakramentarzu Gelazjańskim stał się modelem 
obrzędu traditio Symboli w późniejszych księgach liturgicznych przed Sobo-
rem Trydenckim. Pochodzący z IX wieku Ordo XI118, umieszcza obrzęd w ra-
mach trzeciego skrutynium wraz z przekazaniem Modlitwy Pańskiej119 w środę 
czwartego tygodnia Wielkiego Postu. Nazywano je scrutinim in aurium aper-
tione ze względu na słuchanie Słowa Bożego i prawd wiary, które miały być 
w tym obrzędzie przekazane (traditio Evangeliorum i traditio Symboli). Ob-
rzęd traditio Symboli miał miejsce zaraz po przekazaniu Ewangelii i po krótkim 
wprowadzeniu (praefatio symboli lub expositio symboli) dokonanym przez pre-
zbitera. Wzorowane było ono na przesłaniu zamieszczonym w Sakramentarzu 
Gelazjańskim120 i w ten sam sposób charakteryzującym formułę i jej znaczenie. 

Podobny był również przebieg obrzędu, z uwzględnieniem dwu języ-
ków liturgicznych: greckiego i łacińskiego121. Używano Symbolu nicejsko- 
-konstantynopolitańskiego. Z powodu redukcji katechumenatu, zastąpione-
go przez chrzest niemowląt, dokonano połączenia dwu obrzędów: traditio 

115   Por. tamże, 317. Słowo inhaerere znaczy „przylgnąć”, a w sensie duchowym lub ide-
owym trzymać się i podążać za kimś, kierować się czymś. Por. Słownik łacińsko-polski, t. 3, 
red. J. Plezia, Warszawa 1998, s. 165. 

116   Por. GeV XXXV, 317.
117   Por. tamże, 318.
118   Por. L’Ordo XI, [w:] Les Ordines romani du  haut moyen âge, t. 2, Louvain 1960, 

s. 365–447.
119   Podobnie GeV XXXV, 319–328.
120   Por. Cz. Krakowiak, Symbol apostolski…, dz. cyt., s. 22.
121   Por. Ordo XI, nr 62.
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i redditio Symboli, dawniej odbywających się w pewnej odległości czasowej 
(około 2 tygodni). Świadczy to, że we wczesnym średniowieczu obrzęd ten 
miał już znaczenie wyłącznie symboliczne, a w związku z tym wymagał już 
wówczas wnikliwszej katechezy, która wprowadzałaby w mystagogiczny 
wymiar tego formalnego już w swoim przejawie znaku.

Podobną procedurę przekazania Symbolu wiary znajdujemy w niewie-
le późniejszym, bo pochodzącym z połowy X wieku Pontyfikale rzymsko- 
-germańskim. Obrzęd połączony z przekazaniem Modlitwy Pańskiej odnosił 
się do dzieci, a przesłanie skierowane było przede wszystkim do ich rodzi-
ców122. Traditio występowało w ramach trzeciego skrutynium, po którym po-
tem jeszcze następowało kilka tego rodzaju obrzędów123. 

Po soborze trydenckim mamy do czynienia z obszerniejszą i zbiorczą księ-
gą liturgiczną, zwaną Rituale Romanum z 1614 roku. Zamieszczono w niej 
obrzędy chrztu dzieci i dorosłych, przy czym te ostatnie zawierały obszerniej-
sze pouczenie o przykazaniach Bożych i prawdach wiary. Podobną strukturę 
Rytuał rzymski zawierał po publikacji Kodeksu prawa kanonicznego w 1917 
roku. Co do traditio Symboli to w obrzędzie chrztu mamy do czynienia je-
dynie z jego reliktem w postaci symbolicznej i złączonej formy traditio oraz 
redditio Symboli, odbywającej się podczas procesji do kościoła i do chrzciel-
nicy, kiedy to po zachęcie szafarza: „Ingredere in templum Dei, ut habeas 
partem cum Christo in vitam aeternam”, recytowano Credo Apostolorum124. 
W 1962 roku na mocy dekretu Kongregacji Obrzędów wprowadzono zmia-
ny w Rituale Romanum w czwartym rozdziale odnośnie do chrztu dorosłych 
(Ordo baptismi adultorum), dodając po rytuale chrztu dorosłych obrzędy 
chrztu podzielone na siedem stopni katechumenatu125. Z dawnej tradycji po-
zostało jedynie redditio Symboli, które polegało na recytacji wraz kapłanem 
na stojąco Symbolu Apostolskiego i Modlitwy Pańskiej126. Obrzęd ten nale-
żał do szóstego stopnia bezpośrednio przygotowującego do chrztu po uro-
czystym wprowadzeniu katechumenów do kościoła127. Kandydaci jeszcze raz 

122   Pontificale Romano-Germanicum. Le Pontifical Romano-Germanique du dixième siècle, 
ed. C. Vogel, R. Elze, t. 3, Città del Vaticano 1972, nn. 146–154.

123   Por. Cz. Krakowiak, Symbol apostolski…, dz. cyt., s. 23.
124   Por. Rituale Romanum Pauli V Pontificis maximi, Ratisbonae 1929, Tit. II cap. 2, 10–11.
125   Jest to nawiązanie do siedmiu skrutyniów proponowanych w Ordo XI i Pontificale 

Romano-Germanicum. Por. Cz. Krakowiak, Symbol apostolski…, dz. cyt., s. 24.
126   OCWD 44. 
127   Podobnie w Rytuale rzymskim kandydaci wchodzili po zachęcie kapłana: „Ingredimini 

in sanctam ecclesiam”. OICA 42.
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wyznawali wiarę w formie odpowiedzi na pytania w ramach siódmego stop-
nia przygotowania, wyrażając prośbę o chrzest tuż przed jego przyjęciem128. 

Podział na dwa rytuały: chrztu dzieci i chrztu dorosłych utrzymał się także 
po Soborze Watykańskim II. Odnowiony obrzęd chrztu dzieci (Ordo baptismi 
parvulorum) z 1969 roku129 nie uwzględnia recytacji Symbolu Apostolskiego 
w czasie wprowadzenia dziecka do kościoła. Pozostało tylko jedno wyznanie 
wiary w formie interrogatywnej, dotyczące rodziców naturalnych i rodziców 
chrzestnych niemowlęcia, czyli reprezentantów Kościoła130, w którego wierze 
udziela się dziecku sakramentu, zakładając jednocześnie inicjację pochrzciel-
ną131. Co do chrztu dorosłych, to zgodnie z postanowieniem soborowym przy-
wrócono wielostopniowy katechumenat i opracowano na nowo księgę obrzę-
dów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych132.

Nowa księga liturgiczna Ordo initiationis christianae adultorum133 opiera 
się na starożytnym modelu wielostopniowego katechumenatu z uwzględnie-
niem obrzędów przekazania i oddania Symbolu wiary. Według tej księgi ob-
rzęd Traditio Symboli przeprowadza się w okresie Wielkiego Postu w ramach 
etapu bezpośrednio przygotowującego do przyjęcia sakramentów chrześci-
jańskiego wtajemniczenia, zwanego „okresem oczyszczenia i oświecenia”. 
Obrzęd odbywa się po pierwszym skrutynium w trzecim tygodniu Wielkiego 
Postu przy udziale wspólnoty Kościoła. Poprzedza go liturgia słowa, która 
przez odpowiednio dobrane czytania i homilię przygotowuje do świadomego 
przekazania i przyjęcia Symbolu. 

Czytania przeznaczone na tę okoliczność skupiają się wokół tematu istot-
nych prawd i zasad chrześcijaństwa, pochodzących z Bożego Objawienia. 
Są to: Boży dar miłości oraz przykazanie miłości Boga i bliźniego (por. 
Pwt 6, 1–7), doskonałość Bożego prawa, którego zachowywanie daje czło-
wiekowi szczęście i przyjaźń z Bogiem (por. Ps 19[18], 8.9.10.11) oraz so-
teriologiczne znaczenie wiary i wierności przykazaniom (por. Rz 10, 8–13; 
1 Kor 15, 1–8a), które w Nowym Testamencie skupiają uwagę na Chrystu-

128   Por. tamże, 51–52.
129   Ordo baptismi parvulorum [dalej: OBP], Typis Polyglottis Vaticanis 1969; Obrzędy 

chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 
1995.

130   Por. OBP 52.
131   Por. także: Cz. Krakowiak, Symbol apostolski…, dz. cyt., s. 28.
132   Por. KL 64–69; Cz. Krakowiak, Reforma chrztu dorosłych z 1962 roku, [w:] Liturgia 

domus carissima, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 236–258.
133   OICA, OCWD. 
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sie, jedynym Sprawiedliwym i Odkupicielu. Wierność Bogu i Jego prawu 
nie opiera się jedynie na osobistej postawie, ale koniecznie wymaga wspar-
cia od samego Boga, który przez swojego Ducha objawia się człowiekowi 
i uzdalnia do właściwego przyjmowania i realizowania Bożego planu (por. 
Mt 16, 17). Jest gwarantem jakości posłuszeństwa, upodabniając i łącząc 
je z posłuszeństwiem Chrystusa, sługi Jahwe. Czytania zatem wraz z na-
stępującą po nich homilią spełniają rolę pierwotnego praefatio i explanatio 
Symboli, jakie spotykamy w najstarszej tradycji, której śladem są teksty z Sa-
kramentarza Gelazjańskiego. 

Kapłan lub biskup, który przewodniczy obrzędowi134, zachęca kandyda-
tów do wysłuchania Symbolu i zachowania jego treści w sercu, gdyż wiara 
w nie jest rękojmią zbawienia135. Następnie wypowiada sam lub ze zgro-
madzonym Kościołem słowa Składu Apostolskiego lub Symbolu nicejsko- 
-konstantynopolitańskiego136. Po przekazaniu Symbolu wiary wszyscy modlą 
się za wybranych o otwarcie uszu i serc na Boże miłosierdzie, które przychodzi 
do nich zgodnie z treściami przekazanymi w skrócie Symbolu, zwanego także 
compendium fidei137.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że Symbol nicejsko-konstantynopolitań-
ski, używany dzisiaj w liturgii, jest już inny niż ten zamieszczony w Sakra-
mentarzu Gelazjańskim z uwagi na wprowadzenie Filioque. Traditio Sym-
boli pozostaje zatem niezmiennie wtajemniczeniem w to, co Kościół uznaje 
za prawdę zbawczą i w co wierzy. Przekazanie Symbolu dokonuje się przecież 
nie przez czytanie czy otrzymanie tekstu Symbolu, ale przez żywe wyznanie 
wiary Kościoła138 niejako „z ust do uszu”, bo „wiara jest ze słuchania” (por. 
Rz 10, 10). Symbolizuje to „wewnętrzny” sposób przejmowania z pomocą 
Ducha Świętego tego, co duchowe i objawione przez Chrystusa. Fakt ten uwy-
datniają modlitwy nad wybranymi139. Kościół bierze odpowiedzialność za to, 
co przekazuje, gdyż owe prawdy będą przyjmowane i przekazywane dalej 
przez wybranych, kiedy w pełni staną się członkami Kościoła. 

Był to punkt szczególnie newralgiczny w okresie wprowadzania Filioque, 
choć nie wiemy, kiedy dokładnie weszło ono do użytku liturgicznego w im-

134   Por. Ceremoniale Episcoporum, nr 420–424.
135   Por. OCWD 186.
136   Por. tamże.
137   Por. Cz. Krakowiak, Katechumenat chrzcielny…, dz. cyt., s. 359.
138   Por. W. Świerzawski, Wiara…, dz. cyt., s. 157–165.
139   Por. OCWD 187.
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perium cesarza Karola Wielkiego, gdyż Credo przekazywane katechumenom 
po grecku i po łacinie, zapisane w Sakramentarzu z Angoulême w Akwitanii 
z okresu między 768 a 781 r., nie zawierało jeszcze Filioque. Wkrótce jednak 
zostało wprowadzone do odśpiewywanego wyznania wiary w kaplicy królew-
skiej w Akwizgranie140. Ówczesny papież Leon III poparł wprawdzie Filioque, 
ale w trosce o spójność wiary i jedność Kościoła odradzał wprowadzenie tej 
zmiany do liturgii rzymskiej i do Symbolu przekazywanego katechumenom141. 
Przestroga ta jednak okazała się zbyt mało przekonująca dla saskich Ottonów, 
którym ostatecznie papież uległ i do dzisiaj Kościół zachodni zachowuje ten 
moduł swojego Credo, różniąc się od wersji Kościoła prawosławnego, chociaż 
w dialogu teologicznym już niejako uzgodniono wspólny wymiar interpreta-
cji. Pozostaje jeszcze doczekać oficjalnego orzeczenia obu stron w sprawie 
zniesienia dotychczasowego podziału142. 

Na tym przykładzie jawny staje się fakt, że w procesie inicjacyjnym 
przedmiotem traditio jest poza prawdami wiary kontekst historyczny i aktu-
alna wiara Kościoła. Dlatego jak każdy obrzęd, tak i traditio Symboli, a może 
nawet szczególnie ten obrzęd, jest wyrazicielem życia i dynamiki procesu 
wtajemniczania, niosącym zaplecze poapostolskiej tradycji Kościoła. Ten 
aspekt domaga się więc bogatszej uprzedniej katechezy, swoistej praefatio 
i explanatio, która nie tylko uwzględnia Boże Objawienie, ale i jego per-
cepcję w Kościele w wymiarze historycznym. Tradycja bowiem to również 
życie Kościoła.

wiążąca moc obrzędu TradiTio Symboli

Przekaz Symbolu wiary w procesie chrześcijańskiej inicjacji jest zapowie-
dzią przyjęcia prawd i ich interpretacji oraz nowego stylu życia według nauki 
Chrystusa i zgodnie z przykładem Kościoła. Rytualne traditio Symboli ozna-
cza przyjęcie jego teologicznej rzeczywistości. Nicejsko-konstantynopolitań-

140   Por. H. Chadwick, Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Od czasów 
apostolskich do Soboru Florenckiego, tłum. P. Sajdek, Kraków 2009, s. 122.

141   Por. tamże, s. 124.
142   Por. A. Napiórkowski, Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011, s. 53.
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ska formuła Credo została ułożona na podstawie chrzcielnego Credo jero-
zolimskiego143 przede wszystkim w celu przekazywania jej katechumenom, 
ale niedługo formuła ta została wprowadzona do liturgii. Prawdopodobnie 
Symbol został pierwszy raz włączony do liturgii eucharystycznej w Antiochii 
około 500 roku144. Śpiewano go przed złożeniem darów jako hymn w celu 
uwielbienia, adoracji i dziękczynienia Bogu145. 

Z kolei historyk bizantyjski z pierwszej połowie VI wieku w swojej 
Historii Kościoła146 umieścił wzmiankę, że Piotr Fullo (476–488), mono-
fizycki patriarcha Antiochii, jako pierwszy wprowadził Credo nicejskie 
do liturgii. Następnie wprowadzono ten Symbol do liturgii w Konstan-
tynopolu na znak, że wyraża on prawowitą naukę Kościoła. Zastąpione 
potem Symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim Credo nicejskie stało 
się testem na ortodoksję w czasie sporu doktrynalnego. Kościół Wschodni 
przez nadanie Credo uprzywilejowanej pozycji w liturgii eucharystycznej 
podkreśla zasadę Prospera z Akwitanii o współzależności modlitwy i wiary 
(„lex orandi legem statuat credendi”).

Praktyka recytacji Symbolu w chrześcijaństwie Wschodu powoli prze-
dostała się do Europy Zachodniej, rozpoczynając od Hiszpanii, która czę-
ściowo była pod wpływem bizantyńskim147. Credo wprowadzono do mszy 
świętej w celu wzmocnienia wiary po konwersji z arianizmu. Następnie 
inne kraje europejskie wprowadzały ten obrzęd do mszy świętej: Francja, 
kraje północnej Europy, Włochy. Papież Benedykt VIII wprowadził go do-
piero w 1014 roku pod naciskiem cesarza Henryka II. Wyznanie wiary 
powtarzane w czasie liturgii eucharystycznej służyło przede wszystkim 
umocnieniu i uświadomieniu sobie podstaw własnej wiary.

W Kościele prawosławnym Credo zastrzeżone było jedynie dla ochrzczo-
nych i rozpoczynało część liturgii przeznaczoną dla wtajemniczonych. Dla-
tego przed recytacją diakon wzywa do wyprowadzenia katechumenów i za-
mknięcia drzwi, by skupić się na Bożej mądrości, jak to znajdujemy w Bo-

143   Por. K. Leśniewski, Symbol wiary liturgicznej tradycji Kościoła prawosławnego, 
[w:] Credo…, dz. cyt., s. 96.

144   Por. tamże.
145   Por. Pseudo-Dionizy Areopagita, De ecclesiastica hierarchia, III, 3, 7, PG 3, 43; por. 

Cz. Krakowiak, Symbol apostolski…, dz. cyt., s. 17.
146   Por. Teodor Lektor, Historia ecclesiastica fragm., II, 48, PG 86, 209A.
147   Por. K. Leśniewski, Symbol wiary…, dz. cyt., s. 98.
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skiej Liturgii św. Jana Chryzostoma148. Jest to nawiązanie do starożytnej 
praktyki katechumenatu, kiedy w tym momencie wzywano odźwiernych, aby 
upewnili się, czy wewnątrz nie ma jakiegoś katechumena lub niewierzącego, 
kiedy rozpoczyna się najbardziej mistyczna część celebracji, inaugurowana 
przez wyznanie wiary, rozumiane duchowo, a nie tylko formalnie. Symbol 
jest zatem formułą przeznaczoną dla wtajemniczonych, gdyż konsekwencją 
recytacji słów jest wiara i życie zgodne z tą wiarą.

Analogiczne znaczenie Symbolu odkrywamy w Kościołach luterańskim 
i ewangelickim. Jako streszczenie prawd zamieszczonych w Piśmie Świętym, 
a właściwie „suma Pisma Świętego” (E. Schlink), stanowiło główny temat 
opracowywanych rozmaitych katechizmów. Nauczenie się go w sensie teolo-
gicznym było jednak zadaniem powierzonym w czasie chrztu rodzicom, ponie-
waż dziecko na chrzcie zostaje przyjęte do wspólnoty wierzących chrześcijan, 
a poza tym rodzice mają obowiązek wprowadzić go w pełne znaczenie Credo 
Apostolorum149. Wyznanie wiary, także w momencie przekazywania depozytu 
w formie Symbolu, ma trzy znaczenia: wyznanie grzechów, publiczne świa-
dectwo i pismo wyznaniowe. Jako formuła nie jest tekstem źródłowym, ale 
pochodnym z tekstu źródłowego, jakim jest Pismo Święte, czyli nie norma nor-
mans, ale norma normata150, dlatego też jak każda tradycja pochodna formuła 
powinna być stale badana w oparciu o Pismo Święte. 

Wyznanie wiary w Kościele prawosławnym rozumiane jest jako warunek 
jedności eucharystycznej, zgodnie z nauką św. Pawła i pierwotnym wymia-
rem wspólnoty chrześcijan. Tylko ci, którzy wyznają prawdziwą i jedną wiarę 
mogą uczestniczyć w chlebie eucharystycznym i mieć jedność ze świętymi, 
czyli z uczniami Chrystusa151. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo opiera 
się w pewnym sensie na Słowie, z tym że jest to Słowo Wcielone. Słowo jako 
Boski Logos i Mądrość Boża, która dotyczy zbawienia człowieka, stanowi 
przedmiot wiary. Symbol ma coś z ikony, która harmonizuje i syntetyzuje 
elementy, jakimi w tym wypadku są prawdy wiary, tworząc z nich teologicz-
ną harmonię. 

148   Tamże, s. 99: „Tas thyras, tas thyras en sofia proschomen”, a w języku starocerkiewno-
słowiańskim: „Dwieri, dwieri, promudrostiju wonmiem”. Boska Liturgia świętego ojca na-
szego Jana Chryzostoma, Warszawa 2001, s. 74.

149   Por. D. Chwastek, Credo Apostolorum w refleksji teologii ewangelickiej, [w:] Credo…, 
dz. cyt., s. 141.

150   Por. tenże, s. 147. 
151   Por. P. Evdokimov, Prawosławie, tłum. J. Klinger, Warszawa 1964, s. 289–290.
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Dlatego Symbol wypowiadany przez uczestników liturgii jednoczy 
wszystkich wokół Słowa Dobrej Nowiny, streszczonej w Symbolu i wypo-
wiedzianej przez wszystkich jako wyznanie wiary w Dobrą Nowinę. Wte-
dy Kościół urzeczywistnia się w jedności wiary i miłości152. Wypowiadany 
w liturgii Symbol jest niezmiennie sprawdzianem prawowierności (ortho-
doxia) zgromadzenia, czyli przeżywany jest w wierze w tym samym du-
chu, w jakim został przekazany wybranym w obrzędzie traditio Symboli. 
W pewnym sensie traditio jest kontynuowana, a pogłębione wtajemniczanie 
w tym względzie polega na coraz bardziej świadomym i rzetelnym utożsa-
mianiu się z prawdą zbawczą objawioną w Chrystusie Kościołowi, a przez 
niego całej ludzkości. 

We współczesnej teologii liturgii, reprezentowanej zwłaszcza przez „szkołę 
rzymską” (S. Marsili, A. M. Triacca) dostrzegamy dążenie rozumienia liturgii 
jako rzeczywistości żywej i życiodajnej. Rozwijając wczesnośredniowieczną 
zasadę lex orandi – lex credendi, teologowie dochodzą do jeszcze jednego 
ogniwa, jakim jest lex vivendi153. Według A. M. Triakki widzimy, że uczest-
nictwo w misterium liturgii (oratio) pozwala nam na wydobycie z tego mi-
sterium teologii, wyrażającego się w formułach teologicznych (Symbol fidei) 
i przełożenie tego mistycznego doświadczenia na życie chrześcijańskie, etykę 
chrześcijanina czy nawet etykę liturgiczną (actio), która rozpoczyna się już 
w ramach samej liturgii154. W tym nurcie traditio, które dokonuje się w litur-
gii (oratio) zmierza aż do chrześcijańskiego actio, świadomego i zwerbalizo-
wanego w konkretnym credo. 

Współczesna teologia za pośrednictwem wnikliwego spojrzenia na naturę 
liturgii odkrywa istotę obrzędów liturgicznych, która polega na egzystencjal-
nym poruszeniu uczestnika, aby całym sobą z wiarą w Duchu Świętym wyzna-
wał swoją relację do Boga i ludzi. Opcja ta potwierdza w zupełności pierwotne 
znaczenie obrzędu traditio Symboli, jakie odkrywamy w najstarszej tradycji 
Kościoła. Z tego względu obrzęd nie mógł być przekazany wcześniej niż kan-
dydat dojrzeje w świadomości wiary, czyli pozna już prawdy wiary i jako adept 
rozpocznie życie według nich. Oznaczało to realne nawrócenie. Dlatego Sym-
bol nie może być ani przekazywany, ani wypowiadany (wyznawany) przez ka-
techumenów, jedynie przez wybranych.

152   Por. A. Schmemann, Eucharystia. Misterium Królestwa, tłum. A. Turczyński, Białystok 
1997, s. 121.

153   Por. B. Migut, Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej, Lublin 2007, s. 152.
154   Por. tamże, s. 138. 
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podSumowanie

Symbol wiary ze względu na swoją syntetyczną zawartość głównych 
prawd chrześcijaństwa należy do istotnych skarbów Kościoła i przekazywa-
ny jest w ramach liturgii z wielką roztropnością co do formy i czasu. Z po-
wodu swojej zasadniczej rangi wynikającej z przedmiotu wiary nie powinien 
być pomijany w formacji katechumenalnej dorosłych. Kontynuując praktykę 
pierwotnego Kościoła, współczesne obrzędy chrześcijańskiego wtajemni-
czenia podtrzymują celebrację traditio Symboli w okresie Wielkiego Postu 
między pierwszym a drugim skrutynium. Przekazanie Symbolu dokonuje się 
ustnie, by kandydaci mogli przeżyć go jako akt rzeczywistego wyznania wia-
ry przez Kościół i przejąć depozyt wiary do serca ze świadomością wymagań 
natury egzystencjalnej. 

Obrzęd ma wielkie znaczenie dla życia chrześcijanina i odnawiany jest 
liturgicznie każdego roku podczas Wigilii Paschalnej oraz niedzielnej mszy 
świętej przed przygotowaniem darów. Powtarzanie ma na celu utrwalanie 
i coraz ściślejsze identyfikowanie się z prawdami dotyczącymi Boga i zba-
wienia, ale także i uwielbienie Boga za wielkie zbawcze dzieła, o których 
jest mowa w Credo. Niebagatelne zatem jest przypominanie sobie ich w co-
dziennym pacierzu. Wpływają one na utwierdzenie własnej chrześcijańskiej 
tożsamości, podobnie jak było w przypadku Izraelitów, którzy podstawową 
prawdę wiary przypominali sobie w powtarzanej każdego dnia modlitwie 
„Słuchaj, Izraelu” (Pwt 6, 5). Obrzęd traditio Symboli, rozumiany w powyż-
szy sposób i należący do inicjacji chrzcielnej potwierdza, że chrzest i przygo-
towanie do niego stanowią matrycę całego chrześcijańskiego życia. 

SuMMARy

Traditio Symboli. Initiation into the reality of faith according to the 
rite for the candidates to baptism
The topic of the article above is focused on the ancient prebaptismal rite called 

Traditio Symboli. From the early Church the meaning of the ritual has pointed to the 
reality of faith, which embraces three areas: the contents of God’s revelation, rela-
tionship with God and membership to the ecclesial community. For that reason the 
rite of presentation has been necessarily preceded by the series of catecheses about 
the truths of faith. The examples of such can be found in patristic writings ans now 
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the Church is being encouraged to reintroduce them into the postconciliar catechu-
menate. The sense of the rite is to profess the Creed as a true witness in order to make 
it received by heart and not merely by brain. That is why the Creed has always been 
presented by utterance and received by ears. The rite of recitation of the Creed by the 
elected before baptism has been for centuries proving their practical faith and conver-
sion, which has been the decisive condition for baptism. The existential dimension 
of traditio Symboli can be successfully translated into the contemporary sequence, 
accepted by the liturgical theology: lex orandi – lex credendi – lex vivendi, when 
learning about the Creed (lectio) transforms itself into profession of faith (oratio) 
and appears in the performance of life according to the Creed (actio).
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Taras Szmańko
lWóW

Inicjacja chrzcielna w tradycji wschodniej. 
Obrzędy liturgiczne oraz religijność ludowa

Chrzest dziecka w naszych czasach stał się niestety zwykłym świętem 
rodzinnym, a co do obrzędów liturgicznych, to interesują one tylko 
nielicznych. Podczas liturgii chrztu kapłan czyni to, „co do niego należy”, 
a inni uczestnicy tylko przyglądają się temu mało zrozumiałemu dla nich 
wydarzeniu. W wielu środowiskach można dostrzec oznaki zatracenia sen-
su chrztu jako osobistego spotkania z Bogiem, tak bezpośredniego, że  
„stary człowiek” wskutek tego spotkania umiera, a z kąpieli chrzcielnej 
wychodzi człowiek „nowy”, odkupiony i uzbrojony darem Ducha Świętego. 
Za taki stan rzeczy możemy obarczać winą różne czynniki, w tym także 
zaniechanie chrztu dorosłych wskutek dominowania chrztu niemowląt, jednak 
bezsprzecznie dla współczesnego człowieka liturgiczny wymiar chrztu jawi 
się jako mało zrozumiały rytuał, przesycony tekstami, obrzędami i gestami 
o treści bardzo dalekiej od tego, z czym człowiek spotyka się na codzień.

Niniejsza publikacja jest próbą przedstawienia w krótkim zarysie zjawiska 
inicjacji chrzcielnej w jej naturalnym kontekście, czyli w życiu parafialnym 
cerkwi tradycji kijowskiej. Tradycja ta kształtowała się w ciągu wieków, 
bazując na liturgii bizantyjskiej, jednak jej zaszczepienie na miejscowym 
gruncie spowodowało pewne modyfikacje obrzędów ze względu na kontekst 
kulturowy oraz osobliwości chrystianizacji Rusi. W procesie ewolucji 
praktyk sakramentalnych niektóre obyczaje chrzcielne zniknęły, dlatego żeby 
pokazać całość fenomenu inicjacji chrzcielnej w wyznaczonym kontekście 
kulturowym, w tym artykule będę sięgał do niektórych cyrylickich tekstów 
liturgicznych z XVI–XVIII wieku. Biorę także pod uwagę dane badań 
etnologiczych, przeprowadzonych w XIX i na początku XX wieku na terenach 
etnicznych zamieszkałych przez przodków współczesnych Ukraińców.



Zanim zostaną przedstawione osobne obrzędy związane z sakramentem 
chrztu w obrządku bizantyjskim, a zwłaszcza w Kościołach wywodzączych 
się z chrześcijaństwa kijowskiego, należy powiedzieć o znaczeniu narodzin 
dziecka jako wydarzenia, które dla ludzi średniowiecza i późniejszego okresu 
było powodem niepokoju, strachu i zdumienia. Mircea Eliade twierdzi, 
że „…zaistnienie życia jest dla człowieka religijnego główną tajemnicą 
Wszechświata”1. Narodziny dziecka u wielu narodów uważano za przejście 
z jednego świata do drugiego. Dlatego noworodka przyjmowano jako 
przybysza z zaświatów, a wydarzeniu porodu nadawano znaczenie magiczne.

W obrządku bizantyjskim chrztem zwykle nazywa się wszystkie trzy tak 
zwane „sakramenty wtajemniczenia” – chrzest, bierzmowanie oraz Komunię 
nowo ochrzczonych. W dawnych trebnikach2 teksty chrzcielne umieszczano 
pod jednym wspólnym tytułem: „Porządek ohłaszenija dziecka i chrztu”3. Jak 
widać, w tytule użyto słowa ohłaszenije, czyli „mistagogia katechumenów”, 
jednak nie wspomniano o bierzmowaniu i Komunii świętej, ponieważ nikt 
nawet nie mógł pomyśleć o chrzcie bez udzielania trzech sakramentów ra-
zem, w jednej celebracji.

W tekstach chrzcielnych oprócz formularzy chrztu, bierzmowania oraz prze-
pisów o Komunii nowo ochrzczonego zazwyczaj umieszczano także inne dodat-
kowe modlitwy dotyczące urodzenia dziecka i sakramentów wtajemniczenia. 
Z reguły w księgach liturgicznych umieszczano je w następującej kolejności:

 – modlitwy nad położnicą po porodzie;
 – modlitwa nad położnicą i obecnymi przy porodzie;
 – modlitwa nadania imienia noworodkowi;
 – modlitwa nad położną;
 – modlitwa nad matką po 40 dniach od urodzenia dziecka;
 – modlitwa postrzyżyn;
 – modlitwa w ósmy dzień, na zdejmowanie szaty chrzcielnej.

1   Por. M. Еліаде, Священне і мирське, [w:] тегож, Мефістотель і андрогін, Ki-
jów 2001, s. 79; M. Грушевський, Постриження й інші обряди, відправлювані над 
дітьми і підлітками, „Первісне громадянство та його пережитки на Україні”, Ki-
jów 1926; З. Кузеля, Дитина в звичаях і віруваннях українського народа. Матеріали 
з полудневої Київщини, [w:] З. Кузеля, Матеріали до українсько-руської етнології, 
t. 8, Lwów 1906.

2   Trebnik – księga liturgiczna w obrządku bizyntyjskim, zawierająca teksty obejmują-
ce porządek udzielania sakramentów, sakramentaliów, błogosławieństw oraz innych oko-
licznościowych modlitw.

3   Por. rękopiśmienny trebnik [dalej: RT], poł. XVIІ w., Narodowe Muzeum we Lwowie 
[dalej: NML], Ркк-793, k. 19.
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Pierwszą z podanych modlitw kapłan miał wygłosić od razu po naro-
dzinach dziecka, ponieważ wydarzenie narodzin zawsze jest związane 
z niebiezpieczeństwem śmierci tak dziecka, jak i matki. Zwłaszcza w minionych 
wiekach, w sytuacji całkowitego braku opieki medycznej, kiedy to śmierć za-
równo noworodka, jak i rodzącej kobiety była dość częstym zjawiskiem4. 
Właśnie dlatego w modlitwach nad kobietą po urodzeniu dziecka występują 
prośby o ochronę w obliczu różnych możliwych niebezpieczeństw. Wiemy 
także, że nawet po kilku stuleciach od początków chrystianizacji, ważne miej-
sce w życiu ludzi zajmowały wierzenia w nadprzyrodzone siły, które nale-
żało obłaskawiać, przechytrzać lub je zwalczać, zmuszając do działania dla 
dobra człowieka. W obrzędach dotyczących urodzenia dziecka oraz inicja-
cji chrzcielnej, można dostrzec pewną równoległość występowania wierzeń 
i praktyk przedchrześcijańskich wraz z obrzędowością chrześcijańską.

Z urodzeniem dziecka jako zjawiskiem zadziwiającym łączono różne akty 
magiczne, bo uważano, że od należytego ich wykonania zależy dalszy los 
noworodka. Kościół nie potrafił szybko i całkowicie przemienić dawnego 
światopoglądu pogańskiego w chrześcijański. Z czasem pojawiły się przeróżne 
synkretyczne modły i obrzędy, w których pomieszano elementy wiary 
chrześcijańskiej z magicznymi próbami, by „zmusić” bóstwo do działania 
„na zawołanie”5.

Pozostałości wierzeń magicznych trafiły i do dawnego cerkiewnego treb-
nika. W modlitwie nad położnicą, umieszczonej w jednym cyrylickim rę-
kopiśmiennym kodeksie, czytamy następujące słowa: „osłoń [położnicę], 
uchroń ją od wszelkiego nawiedzenia niewidzialnych duchów, o Panie, także 
od boleści […] i od urzeczenia”6. Chodzi tu o tak zwane „uroki”, czyli demo-
niczne stwory lub nadzwyczajne umiejętności pewnych osób, w których nie-
bezpieczne skutki powszechnie wierzono (w niektórych środowiskach wiara 
ta przetrwała do dziś7).

4   O świadomości takiej sytuacji z położnicą i obecnymi przy porodzie świadczy cieka-
wy przykład ze źródeł etnograficznych. Zenon Kuzela pisze, że kiedy przewiadywano ciężki 
poród, to żona, oraz jej mąż dokonywali wzajemnego przebaczenia, jakie mogło obejmować 
wszystkich obecnych przy tym wydarzeniu – krewnych, sąsiadów, itd. (З. Кузеля, Дитина 
в звичаях і віруваннях українського народа…, dz. cyt., s. 166).

5   O osobliwościach wierzeń ludowych, związanych z chrztem patrz: Вовк Х., Студії 
з української етнографії та антропології, Kijów 1995, s. 192–195.

6   Por. RT, poł. XVIІ w. NML, Ркк-781, k. 31.
7   Por. A. Дмитриевский, Книга «требник» и  ея значение в  жизни православного 

христіанина, Kijów 1902, s. 58. З. Кузеля, Дитина в звичаях і віруваннях українського 
народа…, dz. cyt., s. 33–42.
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Trzecia modlitwa, którą kapłan czyta nad położnicą także po urodzeniu 
dziecka, zwykle ma osobny tytuł: Modlitwa trzecia za żonę i te kobiety, które 
były obecne podczas porodu8. W tej modlitwie są wspomniane osoby, które 
służyły pomocą przy porodzie, a nawet i wszyscy ci, którzy tylko byli obecni 
przy tym wydarzeniu. Modlitwa dotyczy przede wszystkim „czystości”, która 
została skalana wskutek kontaktu z „nieczystymi” – z rodzącą kobietą i nowo-
rodkiem. Przekonania o „nieczystości” wymienionych osób, a także miejsca 
porodu, są znane w wielu kulturach. Chrześcijaństwo zastało już od wieków 
ukształtowaną pogańską „połogową” ideologię czystości/nieczystości i przez 
długi czas musiało z nią jakoś współistnieć. Jak wiadomo, temat czystości po-
jawia się w wielu miejscach Biblii, a cielesność i płciowość już od czasów pa-
trystycznych często rozumiano jako zło konieczne. Właśnie dlatego ci, którzy 
w jakikolwiek sposób byli zaangażowani przy porodzie, powinni się „oczy-
ścić” od skutków współudziału w tak „kontrowersyjnym” wydarzeniu. 

Przykładem stosunku do fenomenu płodności może posłużyć fragment już 
wspomnianej Modlitwy trzeciej za żonę…:  „spójrz z niebios i zobacz słabość 
nas osądzonych, i przebacz niewolnicy Twojej i całemu domowi, w którym uro-
dziło się dziecko, i tym którzy jej dotykali, i wszystkim tu obecnym”9. Osobną 
modlitwę puryfikacyjną pod tytułem: Modlitwa za babę (położną), która przyjęła 
dziecko10 przewidziano dla położnej. W tej modlitwie użyto apokryficznego mo-
tywu o domniemanej „babie” [położnej] obecnej w czasie narodzin Chrystusa.

Pierwszym przedchrzcielnym obrzędem dotyczącym wyłącznie dziecka było 
nadanie mu chrześcijańskiego imienia. Jak świadczą źródła etnograficzne, ko-
ścielny obrzęd nadania imienia wyprzedzały tak zwane „rodziny”, czyli poczę-
stunek dla krewnych i sąsiadów, od razu po szczęśliwym porodzie. W niektórych 
miejscowościach po „rodzinach” ojciec dziecka wysyłał położną, żeby zaprosiła 
kapłana dla odprawiania modlitw nad położnicą, a także dla nadania imienia 
urodzonemu dziecku. Natomiast rubryki trebnika, którego autorstwо przypisy-
wano metropolicie kijowskiemu Piotrowi Mochyle (†1646 r.), wymagają, aby 
położna w ósmy dzień po urodzeniu sama przyniosła dziecko, ustawiając się 
z nim przed wejściowymi drzwiami cerkwi, ponieważ nieochrzczonemu dziecku 
wstęp do „świątyni wiernych” jest wzbroniony11. Czyniono tak przez to, że po 

  8   RT, poł. XVIІ w. NML Ркк-980, k. 70.
  9   RT, poł. XVIІ w. NML Ркк-781, k. 32.
10   RT, poł. XVIІ w. NML Ркк-793, k. 150v.
11   Środkowa część cerkwi była zarezerwowana wyłącznie dla wiernych, natomiast 

katechumenom wolno było znajdować się w przedsionku (prytwor) świątyni.
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porodzie, ze względu na rytualną „nieczystość” matkę obowiązywał zakaz wstę-
pu do cerkwi w ciągu czterdziestu dni. Jednak co do praktycznego stosowania 
cytowanej rubryki z trebnika Piotra Mochyły, to z materiałów etnograficznych 
dowiadujemy się, że zazwyczaj nie czekano ośmiu dni, by zachować kolejność 
wszystkich przedchrzcielnych obrzędów, ale starano się ochrzcić dziecko jak 
najszybciej12. Tym bardziej w tamtych czasach ze względu na bardzo wysoki 
poziom śmiertelności noworodków i dzieci w pierwszym roku życia.

Obyczaj nadawania imienia w ósmym dniu sięga czasów starotestamentalnych. 
Według tradycji żydowskiej ósmy dzień jest pierwszym dniem nowego 
tygodnia, początkiem nowego stworzenia. Sam obrzęd liturgiczny nadania 
imienia liturgista M. Arranz wyjaśnia w następujący sposób:

1. Modlitwa jest skierowana do Boga Ojca;
2. zamiast cielesnego żydowskiego obrzezania chrześcijanin przyjmuje 
znamię krzyża;
3. w ten sposób zostaje naznaczony niezniszczalnym imieniem Pańskim 
(Lb, 22);
4. jest przewidziane wprowadzenie do wspólnoty Kościoła;
5. przyszłe udoskonalenie przez sakramenty święte;
6. naznaczenie pieczęcią (gr. sfragis) bierzmowania;
7. wiek kandydatów nie jest reglamentowany13.
Jak można wnioskować z podanego schematu, obrzęd nadania imienia był 

organicznym elementem przygotowania katechumenów do przyjęcia chrztu. 
Zaś w okresie, w którym chrztu zaczęto udzielać prawie wyłącznie małym 
dzieciom, obrzęd ten w niektórych Kościołach Wschodnich zastąpił przed-
chrześcijańskie obrzędy ludowe związane z urodzeniem dziecka.

Następnym i w normalnej sytuacji ostatnim z pozachrzcielnych obrzędów 
nad matką i noworodkiem jest obrzęd wocerkowlenija. Ma on z jednej stro-
ny charakter oczyszczający, ponieważ dotyczy tradycyjnego „oczyszczenia” 
kobiety po porodzie, z drugiej zaś ma funkcję wprowadzenia ochrzczonego 
do wspólnoty Kościoła. Obrzęd wocerkowlenija sprawuje się w czterdzie-
stym dniu po narodzinach dziecka, niezależnie czy w tym okresie dziec-
ko zostało ochrzczone czy nie. W materiałach etnograficznych spotykamy 

12   З. Кузеля, twierdzi, że dzieci były chrzczone następnego dnia po porodzie lub w ciągu 
trzech dni. Por. З. Кузеля, Дитина в звичаях і віруваннях українського народа…, dz. cyt., 
s. 44.

13   M. Арранц, Таинства Византийской Традиции, [w:] тегож, Избранные сочинения 
по литургике, t. 1, Moskwa 2003, s. 283.
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wzmianki o pozakościelnym obyczaju oczyszczającym kobietę po urodzeniu 
dziecka, który w języku ukraińskim miał nazwę zływky14.

Sam obrzęd wocerkowlenija ma dość rozwiniętą „dramaturgię” oraz 
„choreografię”, za jego zaś ideowy prototyp uważa się wydarzenie Ofiaro-
wania Pańskiego. Na to wydarzenie wskazują teksty modlitw. Na przykład 
zanim umieści się dziecko przed królewskimi wrotami ikonostasu, kapłan 
odmawia biblijną Pieśń Symeona – „Teraz, o Władco, pozwól odejść słu-
dze Twemu w pokoju, według Twojego słowa…” (Łk 2, 29)15. Po odpo-
wiednich modlitwach nad matką w przedsionku (narteksie) cerkwi, może 
ona znowu przebywać we wspólnocie kościelnej, czyli wchodzić bez ogra-
niczeń do nawy cerkwi, a także przyjmować Komunię Świętą. W czasie 
celebracji obrzędu wocerkowlenija księgi liturgiczne zalecają opuszczać 
modlitwy dotyczące dziecka, jeżeli ono nie żyje. Wtedy cały obrzęd ogra-
nicza się do modlitw za kobietę, która ma być ponownie wprowadzona 
w kościelną wspólnotę.

Osobliwe modlitwy liturgiczne zarezerwowano dla przypadków poronienia 
dziecka. W tej sytuacji lub w przypadku urodzenia dziecka martwego nie 
czytano już omawianych modlitw nad położnicą, lecz używano tekstu 
o charakterze pokutnym, w którym kobieta występuje jako osoba winna śmierci 
nieurodzonego dziecka. Także w końcowej części modlitwy nad kobietą, która 
poroniła, znajduje się wątek oczyszczający: „wszystkich tu obecnych i tych 
którzy jej [kobiety] dotykali”16. 

Po obrzędach przedchrzcielnych, towarzyszących dziecku i matce od uro-
dzenia i do wocerkowlenija, spójrzmy na obrzędy bezpośrednio związane 
z chrztem, bierzmowaniem, Eucharystią nowo ochrzczonych oraz niektóre 
inne. Jak już wspomniano wcześniej, obrzędy chrzcielne pierwotnie rozwijały 
się jako przeznaczone dla chrztu osób dorosłych. Stopniowo zaczęto chrzcić 
wszystkie urodzone dzieci, natomiast chrzest dorosłych stał się ostatecznie 
zjawiskiem rzadko spotykanym. Zaszła więc potrzeba przystosowania ob-
rzędu chrztu dorosłych dla potrzeb chrztu niemowląt, jednak w rubrykach, 
z jakich się korzysta do dziś przy celebracji chrztu, znajdujemy pozostałości 
dawnych formularzy, przeznaczonych do chrztu dorosłych.

Okres przygotowania, czyli katechumenat (cs. ohlaszenije), w starożytno-
ści był pierwotnym wprowadzeniem w prawdy wiary chrześcijańskiej, aby 

14   З. Кузеля, Дитина в звичаях і віруваннях українського народа…, dz. cyt., s. 58.
15   Zob. RT, poł. XVIІ w. NML, Ркк-781, k. 36.
16   Tamże, k. 283 v.
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ci dorośli, którzy mają zamiar przystąpić do chrztu, czynili to świadomie 
i odpowiedzialnie. W przypadku chrztu dzieci ohlaszenije stanowi począ-
tek wychowania chrześcijańskiego, obowiązek, jaki biorą na siebie rodzice 
chrzestni. 

W starożytności kandydat chcąc przyjąć chrzest, przychodził do miejscowe-
go biskupa, który przyjmował go do grona katechumenów, używając nałożenia 
rąk i odpowiedniej modlitewnej formuły. Dzisiejszy obrzęd ohlaszenija zaczy-
na się podobnie i we wstępnej rubryce czytamy, że kapłan wychodzi do nartek-
su (prytwor) cerkwi, „rozwiązuje pas tego, kto ma być ochrzczony, zdejmuje 
z niego okrycie i ustawia go twarzą na wschód”. Po tym kapłan wypowiada 
modlitwę włączenia kandydata do grona ohlaszennych. W dawnym katechu-
menacie to był początek okresu, który mógł trwać dość długo, natomiast teraz 
kapłan przy celebracji chrztu od razu przechodzi do egzorcyzmów, czytając 
modlitwy „zabraniające”. Egzorcyzmy kończą się dialogiem pomiędzy szafa-
rzem sakramentu chrztu a rodzicami chrzestnymi, którzy w imieniu dziecka, 
przyjmującego chrzest, „wyrzekają się szatana” i „łączą się z Chrystusem”17. 
Przy tym wyrzekanie się szatana odbywa się twarzą na zachód, a słowa wyzna-
nia wiary w Chrystusa mają być wypowiadane twarzą na wschód18. Ten dialog 
pomiędzy kapłanem a osobą przyjmującą chrzest brzmi bardzo wzruszająco 
w przypadku chrztu dorosłych. Obrzęd ohlaszenija kończy się wyznaniem wia-
ry w formie Symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego, które składa kate-
chumen, lub rodzice chrzestni w imieniu dziecka.

Po celebracji obrzędu ohlaszenija następuje święcenie wody – nieodzowny 
element sakramentu chrztu – który przypomina o eklezjalnym i paschalnym 
kontekście, w jakim chrzest sprawowano w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa. Tuż przed święceniem wody kapłan cicho odmawia modlitwę, wyra-
żając własną niegodność bycia narzędziem Ducha Świętego w tak wielkim 
misterium i prosząc Boga o pomoc dla siebie i dla osoby, która przyjmuje 
chrzest z jego rąk.

Woda jako żywioł zagrażający człowiekowi, a jednocześnie dający życie, 
zajmuje główne miejsce w sakramencie chrztu, dlatego ma być odpowednio 
poświęcona, przybierając w ten sposób przymioty substancji sakralnej. Oprócz 
wody błogosławi się dla namaszczenia „nowo oświeconego” tak zwany olej 
katechumenów, który należy odróżnić od krzyżma bierzmowania, stosowa-

17   Tребник, Lwów 2001, s. 29–31.
18   Zachód symbolizuje tu miejsce mroku, przybytek szatana, wschód natomiast jest sym-

bolem utraconego raju, miejscem oczekiwanej Paruzji, objawiającego się słońca.
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nego po chrzcie. Zarówno olej, jak i woda były zawsze ważnymi symbolami 
religijnymi, a oprócz tego olej był wykorzystywany jako środek leczniczy. 
Namaszczeniu olejem katechumenów poszczególnych części ciała kandydata 
do chrztu towarzyszą bardzo wymowne słowa kapłana, które warto tu zacytować:

Namaszczenie czoła
„żeby umysł jego był otwarty na rozumienie i przyjęcie wiary Chrystusowej”.

Namaszczenie piersi
„na uzdrowienie duszy i ciała, żeby miłował Pana z całego serca i całej swojej 
duszy, i wszystkimi myślami swoimi, i bliźniego swojego jak samego siebie”.

Namaszczenie pleców
„żeby szczerze przyjął na siebie lekkie jarzmo Chrystusa i z przyjemnością 
nosił”.

Namaszczenie uszu
„na słuchanie wiary i na przyjęcie głosu Boskiej Ewangelii, niech będzie 
otwarty słuch jego”.

Namaszczenie rąk
„żeby podnosił ręce swoje do świątyni i prawdę czynił, i zawsze błogosłowił 
Pana”.

Namaszczenie nóg
„żeby chodził on śladami przykazań Chrystusowych”19.

Odrazu po ukończeniu namaszczenia olejem katechumenów następuje 
chrzest przez zanurzenie w wodzie (lub tylko polewanie głowy dziecka). 
Właśnie w tym momecie następuje „śmierć” starego człowieka, którego 
przykrywa woda, i właśnie tu wyłania się nowy człowiek, narodzony „z wody 
i Ducha Świętego” do wiecznego życia. Kulminacyjna część misterium chrztu 
jest bardzo lakoniczna i ograniczona tylko do słów formuły chrzcielnej wy-
powiadanej przez kapłana i odpowiedzi „Amen” – przez wspólnotę Kościoła, 
która w starożytności licznie gromadziła się na wielkanocnej liturgii, pod- 
czas której celebrowano misterium chrztu katechumenów.

19   Требник, Lwów 2001, s. 39.
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Tradycyjna formuła chrztu brzmi: „Chrzści się rab Boży [imię] w imię Ojca, 
Amen, i Syna, Amen, i Ducha Świętego, Amen”20. W niektórych rubrykach 
dawnych tekstów chrzcielnych wyjaśniono, że dziecko należy zanurzać 
w wodę na każdym „Amen”. Formuła chrztu kiedyś była przedmiotem 
sporów międzywyznaniowych, a teraz w ukraińskim Kościele greckokato-
lickim brzmi następująco: „Chrzci się rab Boży [imię] w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego, Amen”21, czyli bez „Amen” za każdym wspomnieniem 
poszczególnych osób Trójcy Świętej. 

Kapłan nakłada nowo ochrzczonemu białą szatę, ze słowami: „Rab Boży 
[imię], nakłada na siebie szatę prawdy, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Amen”22. Przed zanurzeniem w wodzie człowiek zrzuca z siebie starą 
odzież, symbolizującą dawne grzeszne życie, natomiast po wyjściu z kąpieli 
chrzestnej dostaje jako symbol nowego życia nową, czystą, białą szatę, 
w której przystępuje, żeby przyjąć dar Ducha, do sakramentu bierzmowania.

Drugiego sakramentu wtajemniczenia w obrządku bizantyjskim udziela 
się nowo ochrzczonemu niezwłocznie po chrzcie. Odzielnie od sakramentu 
chrztu bierzmowania udziela się jedynie w przypadku przyjmowania 
do Kościoła neofitów. Szafarzem sakramentu jest kapłan, który krzyżmem 
poświęconym wyłącznie przez biskupa namaszcza nowo ochrzczonemu 
czoło, dłonie, pierś i stopy. W pewnym okresie nie było wyraźnego roz-
różnienia pomiędzy chrztem i bierzmowaniem, a udzielanie bierzmowania 
razem z chrztem wywoływało krytykę prawosławnych ze strony łacinników, 
którzy zarzucali prawosławnym brak sakramentu bierzmowania. Wschodnie 
rozumienie sakramentu bierzmowania odczytujemy już w formule liturgicznej 
tego sakramentu: „Pieczęć daru Ducha Świętego”. Właśnie tego daru 
potrzebuje oświecony światłem wiary Chrystusowej i odrodzony w wodzie 
chrztu. Namaszczenie bierzmowania urzeczywistnia fakt osobistej epifanii, 
zejścia Ducha Świętego na nowego członka Kościoła i czyni go zdolnym 
do uczestnictwa w Uczcie Pańskiej, w Eucharystii. Otrzymując „pieczęć” 
bierzmowania, stajemy się „świątynią Ducha Świętego”.

Po udzieleniu bierzmowania ma miejsce kilka szczególnie symbolicznych 
obrzędów. Pierwszy spośród nich to procesja dookoła tetrapodu23 lub ba-

20   RT, poł. XVII w.,  Lwowska Biblioteka Naukowa [dalej: LBN], ACП 61, k. 167.
21   Требник, dz. cyt., s. 40.
22   Tamże.
23   Tetrapod – nazwa stołu ustawionego na środku świątyni, przy którym sprawuje się niek-

tóre czynności liturgiczne.
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senu chrzcielnego, które mają symbolizować pełnię otrzymaną przez 
nowo ochrzczonego. Ta procesja jest świadectwem związku liturgii chrztu 
z paschalną liturgią Wielkanocy, podczas której nowo ochrzczeni przechodzą 
procesyjnie w białych szatach od baptysterium do świątyni, żeby uczestniczyć 
w Eucharystii. Oprócz tego istniał obrzęd postrzyżyn, polegający na rytualnym 
obcięciu włosów po chrzcie dziecka. Był on tak zakorzeniony w praktyce 
cerkiewnej, że w wielu dawnych cyrylickich formularzach chrzcielnych stano-
wi integralną część obrzędu chrztu.

Odnośnie do postrzyżyn dzieci należy nadmienić, że jako rytuał przejścia 
mają one pochodzenie przedchrześcijańskie i są znane w wielu kulturach 
jako element inicjacji. Etnolodzy świadczą o istnieniu ludowych obyczajów 
postrzyżyn osób w różnym wieku, zarówno chłopców, jak i dziewcząt. 
Zdarzało się, że pierwszych postrzyżyn dokonywała sama położna od razu 
po urodzeniu dziecka. Kapłan dokonywał postrzyżyn po chrzcie, a potem 
dziecko można było strzyc według obyczajów ludowych po ukończeniu 
pierwszego roku życia, następnie w piątym, siódmym i dziesiątym roku 
życia, kiedy następowało już widoczne rozróżnienie płci, a synowie 
przechodzili od matki pod opiekę ojca24. Przyjęcie postrzyżyn do cerkiewnego 
obrzędu chrztu było według mnie dość słuszne, bo wprowadzało w ten 
chrześcijański obrzęd wymowną i zrozumiałą dla wszystkich symbolikę 
ludowego obrzędu przejścia. Szkoda że wtedy przedstawiciele Kościoła 
katolickiego krytykowali ten obyczaj u chrześcijan wschodnich, co w efek-
cie spowodowało jego usunięcie z praktyki kościelnej.

Postrzyżyny były ostatnim obrzędem w ramach chrztu dziecka, który 
kończono Komunią Świętą nowo ochrzczonego. W dawnych trebnikach cy-
rylickich nie spotykamy osobnego formularza dla Komunii Świętej w tym 
przypadku, co może świadczyć o tym, że do Komunii przystępowano pod-
czas wspólnej liturgii eucharystycznej. Natomiast, jak potwierdza rubryka 
w jednym manuskrypcie z XVII wieku, rodzice chrzestni przynoszą nowo 
ochrzczonego do cerkwi w czasie mszy świętej i na procesji „wielkiego 
wejścia” niosą go przed ofiarowanymi darami. Jeżeli nowo ochrzczony jest 
dorosły, to idzie sam na czele tej procesji, „trzymając w obydwu rękach 
świece”25. W przypadku Komunii małego dziecka dawano mu do ust tylko 
odrobinę Krwi Pańskiej, natomiast dorosły uczestniczył w Komunii Świętej 

24   Por. M. Грушевський, Постриження й інші обряди…, dz. cyt., s. 83–86; З. Кузеля, 
Дитина в звичаях і віруваннях українського народа…, dz. cyt., s. 106.

25   RT, poł. XVII w., LBN, OH 2848, k. 16.
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w sposób zwykły, czyli przyjmował Ciało i Krew Chrystusa pod dwiema 
postaciami.

Według dawnego obyczaju nowo ochrzczeni mieli nosić białą odzież 
przez siedem dni. W dniu oktawy, czyli ósmego dnia po chrzcie zdejmowano 
chrzcielną szatę i w obecności rodziców chrzestnych kapłan dokonywał ablucji 
miejsc na ciele ochrzczonego, które były namaszczone krzyżmem w czasie 
bierzmowania. Dawna rubryka tego obrzędu mówi, że nowo ochrzczonego 
„przywodzi” chrzestny, czyli chodzi o osobę dorosłą26. Należy zauważyć, 
że w praktyce parafialnej zdejmowanie szaty chrzcielnej i obmywanie 
krzyżma miało miejsce od razu po wszystkich obrzędach chrzcielnych.

Kończąc przegląd obrzędów związanych z inicjacją chrzcielną w kościo-
łach tradycji kijowskiej, należy wspomnieć o przepisach dotyczących przy-
padków ekstremalnych. Otóż w obliczu możliwej śmierci dziecka lub osoby 
dorosłej instrukcje trebnika zalecają niezwłoczne dokonanie chrztu z opusz-
czeniem wszystkich obrzędów przedchrzcielnych. Jeżeli chora osoba przeży-
je, to wtedy kapłan jest zobowiązany do uzupełnienia odpowiednich obrzę-
dów chrzcielnych.

W rustykalnej kulturze dawnych mieszkańców Rusi przez wieki na różne 
sposoby przejawiały się elementy pogaństwa. O ile na tych terenach 
pogaństwo nigdy wcześnej nie zdążyło się zorganizować instytucjonalnie, 
a nawet nie wypracowało „tekstów świętych”, to Kościół dość szybko (osta-
tecznie nie bez pomocy państwa) zajął pozycję dominującą w dziedzinie 
potrzeb religijnych. Jednak niektóre elementy obyczajowości pogańskiej 
zostały tak mocno wplecione w życie ludzi, że przetrwały przez wieki 
aż do dziś. Pewne obyczaje, te mniej szkodliwe, Kościół „uświęcił” 
własnym autorytetem, natomiast lud w sposób organiczny zaakceptował 
chrześcijańskiego kapłana jako nastepcę byłego wieszcza lub czarownika. 
Widać to w przedstawionych powyżej przykładach pewnej „współpracy” 
zabobonnej położnej i chrześcijańskiego kapłana w ramach obrzędów 
przedchrzcielnych i w wielu innych.

Odnośnie do samych sakramentów wtajemniczenia jest oczywiste, że zosta-
ły one naturalnie wdrożone w ideologię inicjacji społecznej. Chrześcijańskie 
obrzędy chrzcielne w ich pełnej wymowy bizantyjskiej szacie dość szybko 
zajęły pozycję dominującą, pozostawiając dawnym przesądom i zabobonom 
miejsce rudymentarne. Na końcu należy jednak zauważyć, że w trzecim ty-
siącleciu po Chrystusie nadal potrzebujemy nowego odczytania, zrozumienia 

26   Tamże, k 16 v.
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i przyswojenia dawnej chrześcijańskiej spuścizny liturgicznej. Zwłaszcza tego 
niezwykłego bogactwa chrześcijańskiego Wschodu, tak obfitującego w figury, 
aluzje i symbole, a jednocześnie zakorzenionego w praxis Kościoła pierw-
szych wieków chrześcijaństwa.

SuMMARy

Baptismal initiation in the Eastern tradition. Liturgical texts rites 
and popular religiosity
In the article the cycle of baptismal rites proper to the Churches of the Byzantine 

tradition is presented. Cyrillic liturgical texts that represent Slavic church baptismal 
rites serve as the main issue of the article. Information concerning some popular cu-
stoms that have to do with the birth of a child and age initiation is also used.

The course of church baptismal rites is explained, starting from the prayers for the 
woman in childbirth up to the removal of the baptismal clothing on the eighth day af-
ter baptism. Since the Church rites existed concurrently with many pagan beliefs and 
various pre-Christian rites of magic nature, the folk customs, which sometimes dupli-
cated respective Church practices, are also taken into account. Using results of eth-
nographical studies and information on ecclesiastical administration of sacraments 
in the 16th–18th centuries, the author proves, how pagan rudiments were gradually 
eliminated from the liturgical field by Christian practices in the circumstances of co-
existence of Christian and pagan views. However, on the domestic level, the remains 
of such pagan customs are still existing; moreover, they are „sanctified” by some 
realities borrowed from the Christianity.  
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Przemysław Nowakowski CM
KRAKóW

Śmierć chrześcijanina  
inicjacją do życia wiecznego  
na podstawie liturgii pogrzebu  
i modlitw za zmarłych  
według tradycji prawosławnej

W Kościele prawosławnym istnieje pięć zasadniczych obrzędów pogrze-
bu: 1) świeckich dorosłych, 2) dzieci, 3) zakonników, 4) księży, 5) pogrzeb 
na Wielkanoc (w pierwszym tygodniu wielkanocnym)1. Do nich dodać nale-
ży jeszcze obrzędy pogrzebowe biskupa, różniące się od pogrzebu prezbitera 
oraz obrzędy pogrzebu nieprawosławnych2. W bogatej tradycji liturgicznej 
prawosławia greckiego znajdziemy także ciekawy obrzęd, tzw. pogrzeb no-
wego męczennika3. 

Profesor teologii liturgii Instytutu św. Sergiusza Konstantin Andronikof pi-
sze, że wszystkie te obrzędy pogrzebowe pozwalają stwierdzić, iż każde przej-
ście przez śmierć, pogrzebanie i towarzyszące mu modlitwy są akcjami litur-
gicznymi w najwyższym stopniu4. Kościół pragnie nadać śmierci chrześcijanina 
wymiar liturgiczny. Zjednoczeni wokół zmarłego żyjący członkowie Kościoła 
przez tajemnicę śmierci łączą się w modlitwie ze sobą, ale także ze swoimi 
bliskimi żyjącymi już poza grobem – z bytami bezcielesnymi, świadkami Boga 

1   G. Nefedow, Tainstwa i obrjady Prawosławnoj Cerkwi, Moskwa 1999, s. 318.
2   Tamże, s. 319.
3   G. Wagner, La mort et les funérailles des martyrs d’après un document liturgique 

du XIXe siècle, [w:] tegoż, La Liturgie, Expériance de l’Église. Études liturgiques, Paris 2003, 
s. 81–90.

4   C. Andronikof, Le sens de la liturgie, Paris 2009, s. 297.



i z samym Bogiem, którego wzywają. Ta wspólnota modlącego się Kościoła 
przywołuje obraz apostołów zgromadzonych wokół ciała Maryi i „aniołów, 
którzy tworząc chór z apostołami uwielbiali z bojaźnią Tę, która była przeno-
szona z życia do życia” (litia na święto Uśpienia NMP)5. Cała liturgia pogrze-
bu jest więc ikoną Kościoła, w którym radość ostatecznie zwycięża rozpacz 
i smutek, gdyż mamy tu do czynienia z działaniem tajemnicy paschalnej, z jej 
zastosowaniem do losu ucznia Chrystusa umierającego w Panu. 

Liturgia pogrzebu odkrywa przed jej uczestnikami sens śmierci chrześcija-
nina, który objawia się w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 
Dlatego wschodnia liturgia pogrzebu wiele razy odwołuje się do liturgii pas-
chalnej, nie rezygnuje z aklamacji Alleluja (nieobecnej w trydenckiej wersji 
pogrzebu), a odprawiana w tygodniu białym (swietłym) zawiera nawet cały 
Kanon Paschy wzięty z Jutrzni paschalnej6. Według Wielkiego Trebnika Pio-
tra Mohyły pogrzeb w okresie wielkanocnym odprawiać należy z wdzięcz-
nością i radością7. C. Andronikof wyciąga z powyższych danych wniosek, 
że treść i ostateczne przesłanie oficjum pogrzebu nie różni się od tego, które 
zawiera liturgia paschalna8.

Zobaczmy więc, jak liturgia wschodnia przedstawia śmierć w świetle ta-
jemnicy paschalnej. Śmierć, będąca zniszczeniem i destrukcją bytu, nie na-
leży do ekonomii Bożej. Tak chciałby ją widzieć nieprzyjaciel Boga i czło-
wieka. Ostatecznym celem stworzenia i działania Boga jest życie wieczne. 
Śmierć, wpisana jednakże w sam proces życiowy jako następstwo grzechu 
pierworodnego, zdaje się triumfować: dusza oddziela się od ciała. Syn Boży 
stając się człowiekiem (Chrystus w swej tajemnicy Wcielenia), również 
poddał się temu procesowi, który jednak w przypadku Jego śmierci zakoń-
czył się zmartwychwstaniem po trzech dniach pozostawania Ciała Pańskie-
go w grobie. W ten sposób, w osobie Jezusa Chrystusa, moc zmartwych-
wstania udzielona została człowiekowi. Człowiek nie może wprawdzie 
uciec przed prawami natury skażonej upadkiem – uwięziony w czasie, który 
jest mu dany tylko w ograniczonym zakresie, wyznaczonym przez śmierć. 
W momencie śmierci człowieka, nieprzyjaciel odnosi pozorne zwycięstwo, 
które dzięki Chrystusowi zamienia się w klęskę jego planów. Wydarzenie 
śmierci, które według nich miało obrócić człowieka w niebyt zła, w rzeczy-

5   Tamże.
6   G. Nefedow, Tainstwa i obrjady…, dz. cyt., s. 231–232.
7   p. Smołodowicz, Nauka o bogosłużenii, Kiev 1889, s. 324.
8   C. Andronikof, Le sens de la liturgie, dz. cyt., s. 292–293.
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wistości staje się progiem – początkiem nowego procesu, który wymyka 
się prawom ziemskiego czasu i nie może zostać zakłócony przez diabła. 
Dlatego liturgia wschodnia nazywa śmierć wyjściem, przejściem, tranzy-
tem, a zmarli są dla niej jedynie uśpionymi – tymi, którzy zasnęli (usop-
szyje), przebywają w stanie uśpienia. Ta terminologia dotyczy też samej 
Matki Bożej, której tajemnicy przejścia do nieba nie określa się na Wscho-
dzie mianem Wniebowzięcia, ale właśnie Zaśnięciem Bogurodzicy. Liturgia 
tego święta wyznając, że w przypadku Maryi tajemnica przejścia do życia 
wiecznego realizuje się już w całej pełni („byłaś posłuszna ponadnatural-
nie prawom natury – umierając według nich, zmartwychwstałaś z Twoim 
Synem dla wieczności”), pragnie równocześnie ukazać los każdego umie-
rającego człowieka („Twoja śmierć jest przejściem do życia wiecznego i do-
skonałego, od życia czasowego do tego, które jest prawdziwie boskie i nie 
przemija”)9. Ten los upodobni się kiedyś całkowicie do losu Bogurodzicy, 
nad którą „grób i śmiertelność nie zwyciężyły, której grób stał się drabiną 
do nieba”10. Andronikof napisze, że analogicznie do grobu Maryi, grób każ-
dego ochrzczonego jest taką „kościelną bramą nieba”11.

Śmierć jako kluczowy moment procesu naszego przejścia do innego życia 
w świetle i w kontekście liturgii Kościoła, która ogarnia całe życie człowie-
ka, włączając je w Boży plan zbawienia, można by nazwać swoistą inicjacją 
do życia wiecznego. Takiego określenia używa ojciec Sergiusz Bułgakow 
w swoich refleksjach na temat pośmiertnego losu człowieka:

Śmierć jest wielką inicjacją, objawieniem świata duchowego… Jeśli człowiek 
byłby na zawsze uwięziony w szatach swego własnego ciała, nie stałby się czło-
wiekiem w całej pełni, ponieważ został on stworzony jako obywatel dwóch 
światów – nieba i ziemi… Miłość i mądrość Boża znalazły sposób, aby uczynić 
kompletnym byt człowieka, łącząc go bezpośrednio ze światem duchowym. 
To wypełnia się poprzez tragiczne wydarzenie życia ludzkiego – śmierć12.

U Bułgakowa znajdujemy więc ciekawą interpretację samej śmierci czło-
wieka, która spełnia pozytywną i ważną rolę – wprowadza człowieka do świata 

  9  Fragmenty dwóch bizantyjskich Kanonów na uroczystość Zaśnięcia Bogurodzicy, odpo-
wiednio – Kanon Kosmy i Kanon św. Jana Damasceńskiego.

10   Kontakion i lucernarium Nieszporów Zaśnięcia Bogurodzicy.
11   C. Andronikof, Le sens de la liturgie, dz. cyt., s. 295.
12   S. Bulgakov, L’Épouse de L’Agneau, tłumaczenie własne z francuskiego, Lausanne 

1984, s. 268–288.
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duchowego. Jest to wydarzenie przejściowe i niezbędne na drodze do pełnej 
rekompozycji człowieka, która nastąpi w czasie powszechnego zmartwych-
wstania ciał. Odzyskane wówczas ciało człowieka według tradycji wschodniej 
będzie różne od tego utraconego w momencie śmierci, będzie ciałem uducho-
wionym, przebóstwionym. Warunkiem tego ostatecznego przebóstwienia czło-
wieka jest też przejście przez śmierć, które nie jest jakimś bezwolnym aktem, 
ale świadomie przeżywanym preludium życia wiecznego. Śmierć spełnia rolę 
pewnego oczyszczenia i wyzwolenia człowieka13.

Śmierć jest więc ważnym etapem powrotu człowieka do pełnej wspólnoty 
z Bogiem, utraconej w raju z powodu grzechu. Ten powrót rozpoczyna się 
jednak znacznie wcześniej – w momencie naszego chrztu, gdy ma miejsce 
pierwsza chrześcijańska inicjacja człowieka. To sakramenty chrztu, bierzmo-
wania i Eucharystii wiążą człowieka z Chrystusem, udzielają życia Bożego, 
które przekroczy granicę śmierci i osiągnie swoją pełnię w życiu wiecznym 
po zmartwychwstaniu. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej dają nam zadatek 
tego życia. Śmierć rzeczywiście wprowadza nas w życie wieczne – staje się 
naszą inicjacją do życia wiecznego. Sakrament chrztu to nowe narodziny czło-
wieka jako dziecka Bożego. Śmierć, wedle słów biskupa Ignacego Brjancza-
ninowa, przedstawiciela rosyjskiej duchowości XIX wieku, to wielki sakra-
ment i tajemnica narodzenia człowieka z ziemskiego życia do wieczności14. 
Chrzest wreszcie włącza nas w tajemnicę paschalną Chrystusa – jest zanurze-
niem w Jego śmierć i zmartwychwstanie (Rz 6). Dzięki temu naszą śmierć 
możemy przeżywać w łączności ze śmiercią Chrystusa, która nadaje jej nowy 
sens – przejścia do życia i jest gwarancją przyszłego zmartwychwstania ciała. 

W obrzędach pogrzebowych i modlitwach za zmarłych obrządku bizan-
tyjskiego spróbujemy odnaleźć teraz wybrane elementy, które potwierdzają 
i umacniają to postrzeganie przez tradycję wschodnią śmierci jako autentycz-
nej inicjacji do życia wiecznego.

Inicjacja chrzcielna jest wprowadzeniem człowieka do wspólnoty zba-
wionych, którą jest Kościół. Kościół aktywnie towarzyszył katechumenom 
w przygotowaniu do chrztu, a kiedy rozpowszechniła się praktyka chrztu ma-
łych dzieci – w ich imieniu wyznawał wiarę i swoimi modlitwami wyzwalał 
od mocy złego (zob. liczne egzorcyzmy we wschodnich obrzędach chrztu). 
Po śmierci chrześcijanina tenże Kościół nie przestaje troszczyć się o swoich 
członków, organizując obrzędy pogrzebania ciała i modląc się o pokój duszy. 

13   C. Andronikof, Le sens de la liturgie, dz. cyt., s. 299–300.
14   I. Brjanczaninow, Słowo o smjerti. Soczinienija, b.d.w., t. 1, s. 1.
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Zanim jeszcze rozpoczną się obrzędy pogrzebowe, tradycja wschodnia prze-
widuje serię modlitw zaraz po śmierci, które formują tzw. obrzęd na wyjście 
duszy z ciała („posljedowanie na ischodje duszy ot tjeła”)15. Jeden z najwy-
bitniejszych teologów rosyjskich XX stulecia, ojciec Paweł Floreński pisze, 
że u podstaw liturgii i modlitw za zmarłych leży zasada soborności (z ros. 
wspólnotowość, kościelność)16. Wierni, którzy pozostali jeszcze wśród ży-
wych, modlą się i działają jakby w imieniu zmarłych:

Nauczanie Kościoła o potrzebnej zmarłym modlitwie i dobrych uczynkach, 
należy rozumieć nie tylko w sensie modlitwy za nich, ale dosłownie za nich, 
to znaczy modlitwy zamiast nich, gdy żywi jakby czasowo oddawali im swoje 
usta, ręce, swoje życiowe możliwości, a nawet swoje serca i umysły17.

Rzeczywiście w obrzędach pogrzebu świeckiego znajdujemy modlitwy, 
w których zmarły modli się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, jak 
na przykład w ostatnim wersecie (stychirze) podczas ostatniego pożegnania 
(całowania), kiedy jakby sam zwraca się do obecnych w słowach:

Dajcie mi ostatnie całowanie, gdyż nie będę już chodził i rozmawiał z wszystki-
mi wami. Idę na sąd, którego nikt nie uniknie […] Proszę wszystkich i błagam 
o nieustanną modlitwę za mnie do Chrystusa, Boga naszego, aby nie zapro-
wadził mnie, według grzechów moich, na miejsce męki, ale by mnie umieścił 
w miejscu, gdzie jaśnieje światło życia18.

Według G. Niefiedowa celem obrzędów pogrzebu i modlitw, które Ko-
ściół zanosi za zmarłych jest nie tylko towarzyszenie zmarłemu w jego 
ostatniej drodze, ale wyproszenie mu przebaczenia grzechów i zamieszka-
nia razem ze świętymi i sprawiedliwymi w niebie19. To konkretny, duchowy 
pożytek, jaki mają przynieść duszy obrzędy liturgiczne. Dlatego we wszyst-
kich typach pogrzebu występuje tzw. modlitwa rozgrzeszająca. W formie 
ekfonezy (ros. wozgłas) jej tekst spotykamy też we wspomnianym wyżej 

15   G. Nefedow, Tainstwa i obrjady…, dz. cyt., s. 221–223.
16   p. Florenskij, Iz bogosłowskogo nasledija, „Bogosłowskije trudy” 17, Moskwa 1977, 

s. 118.
17   Tamże, s. 234.
18   Cyt. za: G. Nefedow, Tainstwa i obrjady…, dz. cyt., s. 230.
19   Tamże, s. 223.
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oficjum na wyjście duszy z ciała. Zgodnie z interpretacją Kościoła prawo-
sławnego modlitwa ta, chociaż wykonywana już nad zmarłym, uwalnia 
go od wszystkich grzechów, także od tych, których nie zdążył wyznać przed 
śmiercią (z wyjątkiem grzechów zatajonych przed spowiednikiem). Jej tekst 
umieszczony jest na kartce, którą, po jego odczytaniu, kapłan zwija i wkłada 
w rękę zmarłego20. 

Mamy więc tu wyraźne podobieństwo inicjacji pogrzebowej do inicjacji 
chrzcielnej, której bardzo ważnym skutkiem jest oczyszczenie człowieka 
z wszystkich grzechów (w tym z grzechu pierworodnego). Podobnie jeśli ini-
cjacja chrzcielna wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła ziemskiego, 
inicjacja zmarłego wprowadza jego duszę do Kościoła w niebie.

Temat przebaczenia grzechów zmarłym oraz ich wejścia do Królestwa Bo-
żego występuje także w specjalnej ektenii (tzw. zaupokojnaja ektenia), po-
wtarzanej we wszystkich rytuałach pogrzebowych, a w tradycji słowiańskiej 
umieszczanej również po ektenii nieustannej w Eucharystii sprawowanej 
za zmarłych. Ta krótka ektenia składa się z następujących czterech modlitw, 
których tekst sięga starożytności chrześcijańskiej:

1. Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego Twego miłosierdzia, bła-
gamy Cię, usłysz i zmiłuj się.
2. Jeszcze błagajmy o spokój dla dusz zmarłych sług Bożych oraz od-
puszczenie im wszelkich grzechów świadomych i nieświadomych.
3. Aby Pan Bóg umieścił ich dusze tam, gdzie przebywają sprawiedliwi.
4. Prośmy Chrystusa, nieśmiertelnego Króla i Boga naszego o miłosier-
dzie Boże, królestwo niebieskie i odpuszczenie im grzechów21.
W skład modlitw pogrzebowych niezmiennie wchodzą psalmy: 91 (90), 

119 (118), 51 (50). Psalm 91 przedstawia niebezpieczeństwa, jakie spotyka 
dusza po drodze do Królestwa niebieskiego, nawiązując do wschodnich wy-
obrażeń o tzw. mytarstwach. Psalm 51 wyraża błaganie zmarłego o przeba-
czenie jego grzechów. Psalm 119 to spowiedź duszy, która ze strachem kie-
ruje się na sąd Boży. 

Psalmom towarzyszą liczne wersety liturgiczne – tropariony i stichiry, 
które pogłębiają ich treść i odnoszą ją bezpośrednio do sytuacji zmarłe-
go. W troparionach po Psalmie 119 Kościół znowu modli się w imieniu 
zmarłego:

20   Tamże, s. 230. Zob. tekst modlitwy na końcu artykułu.
21   Cyt. za: J. Czerski, Boska Liturgia Świętego Jana Chryzostoma, Opolska Biblioteka 

Teologiczna 28, Opole 1998, s. 98.
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Jestem obrazem (ikoną) twojej niewypowiedzianej chwały i choć noszę znamię 
grzechu, miej miłosierdzie nad swoim stworzeniem, Panie, oczyść mnie w swo-
jej dobroci; daruj mi niebieską ojczyznę i pozwól wrócić do raju22.

W tym sensie inicjacja chrześcijanina oznacza jego powrót do utraconego 
przez grzech podobieństwa Bożego – ten powrót rozpoczął się na chrzcie świę-
tym, ale ostatecznie realizuje się dopiero po śmierci, gdy człowiek przestaje 
grzeszyć, traci swoje grzeszne ciało i może odtworzyć w sobie pierwotne pięk-
no. Ten wątek rozwija następny z kolei troparion:

Kiedyś wydobyłeś mnie z niebytu, aby uformować mnie na obraz Boży, ale 
pogwałciłem twoje prawo i musiałem obrócić się w proch, z którego zosta-
łem stworzony; dozwól mi powrócić teraz do twego podobieństwa i odnów 
moją pierwotną piękność23.

Po psalmach śpiewany jest specjalny Kanon za zmarłych (zaupokoj-
nyj) – Gdy Izrael przechodził po dnie morskim, w którym wielokrotnie po-
wtarza się prośba o przebaczenie grzechów zmarłego, wyzwolenie jego du-
szy i umieszczenie w raju razem z męczennikami i Najświętszą Dziewicą, 
wstawiającymi się za nim24. Kanon odwołuje się przede wszystkim do siły 
i zbawczych działań miłosiernego Pana, Jezusa Chrystusa, ale także do wiary 
zmarłego, jak np. w pieśni (odzie) szóstej:

Ty jesteś źródłem życia i swoją boską mocą wyprowadziłeś niewolników 
z Otchłani, dlatego prosimy Cię, byś słudze swemu (służebnicy swojej), 
który łączy się Tobą w wierze, udzielił błogosławionego przebywania i ra-
dości Raju25.

Czyż tym, który prowadzi nas przez inicjację, nie jest sam Zbawiciel i czyż 
obrzędy inicjacyjne nie mają na celu umocnienia i utwierdzenia nas w wierze?

Następujące zaraz po Kanonie stichiry (tzw. stichiry samogłasne) zastana-
wiają się nad kruchością życia ludzkiego i tajemnicą śmierci, po której dusza 

22   Rituel des Funérailles, tłum. D. Guillaume, Diaconie Apostolique, Roma 1990, s. 15 
(tłumaczenie własne z francuskiego).

23   Tamże.
24   G. Nefedow, Tainstwa i obrjady…, dz. cyt., s. 229.
25   Rituel des Funérailles, dz. cyt., s. 23.
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odłączona od ciała może liczyć tylko na miłosierdzie nieśmiertelnego Chry-
stusa. Wersety te, uznając tragiczność śmierci („Płaczę i wzdycham, kiedy 
myślę o śmierci, widząc w grobie leżące naszą stworzoną przez Boga pięk-
ność” – werset ósmy), wyznają równocześnie wiarę w jedność osoby ludzkiej 
i nieśmiertelność duszy – czytamy w wersecie szóstym:

Przez Twoje słowo stwórcze pozwoliłeś mi narodzić się i istnieć; by utworzyć 
ze mnie byt żyjący, zjednoczyłeś we mnie widzialne i niewidzialne; z prochu 
ziemi uformowałeś moje ciało i dałeś mi również duszę twoim boskim i oży-
wiającym tchnieniem. Udziel także Twemu słudze (Twojej służebnicy) odpo-
czynku, Boże Zbawco, w domostwach sprawiedliwych, na ziemi żyjących26.

„Wspomnij na nas Panie, gdy przyjdziesz do swojego Królestwa” – prosi 
Kościół w troparionach, przeplatanych śpiewem Błogosławieństw, mając na-
dzieję, że staną się one udziałem zmarłego, który dołączy do tych rzesz szczę-
śliwych już w królestwie niebieskim. W troparionach Chrystus nazywany jest 
„Mistrzem życia i śmierci”, „Mistrzem naszych dusz i ciał”, a zmarły określo-
ny jest jako „przyjaciel Chrystusa”. Chrystus nie może przecież odmówić łaski 
przebaczenia grzechów swojemu przyjacielowi:

Niech Chrystus pozwoli ci odpocząć na ziemi żyjących i otworzy ci bramy 
Raju, niech uczyni Cię obywatelem swojego królestwa w niebiesiech i udzieli  
ci, przyjacielu Chrystusa, odpuszczenia grzechów, które popełniłeś w ciągu 
swego życia27.

Inicjacja jest procesem, w trakcie którego stajemy się prawdziwymi dzieć-
mi Bożymi, przyjaciółmi Chrystusa, dziedzicami Królestwa, co dopełnia 
się w inicjacji, jaką staje się dla nas nasza śmierć, będąca etapem na drodze 
do królestwa błogosławionych w niebie.

„Błogosławiona niech będzie droga, którą dziś przejdziesz głosi prokime-
non” – śpiew przed czytaniami28. List św. Pawła (Apostoła) opowiada o dniu 
Paruzji i zmartwychwstaniu tych, „którzy wcześniej umarli w Chrystusie” 
(1 Tes 4, 13–18). W Ewangelii według św. Jana o zmartwychwstaniu umar-
łych na życie wieczne albo na potępienie poucza nas sam Chrystus, wypeł-

26   Tamże, s. 29.
27   Tamże, s. 31.
28   Tamże, s. 32.
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niający w tym wszystkim wolę swojego Ojca (J 5, 24–30)29. Po liturgii sło-
wa odczytywana jest wspomniana już modlitwa rozgrzeszająca. Następnie 
ma miejsce obrzęd ostatniego pożegnania – całowania ciała zmarłego. Na za-
kończenie obrzędów w cerkwi śpiewa się litię (seria modlitw o charakterze 
pokutnym i przebłagalnym), której konkluzją jest modlitwa zwracająca się 
do Zmartwychwstałego:

Niech Ten, który powstał z martwych, Chrystus, nasz prawdziwy Bóg, przez 
modlitwy swej Najczystszej Matki, świętych, pełnych chwały Apostołów i na-
szych świętych Ojców, umieści w mieszkaniu sprawiedliwych duszę zmarłego 
sługi (służebnicy)30.

Nasz udział w zmartwychwstaniu Chrystusa inaugurują obrzędy chrzciel-
nej inicjacji, liturgiczna inicjacja do życia wiecznego obrzędów pogrzebu 
ma jeszcze większą motywację, by w obliczu śmierci powracać do tematu 
zwycięstwa nad śmiercią, którego dokonał Zbawiciel ze względu na nas, 
byśmy mogli razem z Chrystusem powstać z martwych. O zmartwychwsta-
niu – Chrystusa i naszym w dniu Jego przyjścia – przypomina obecny w licz-
nych momentach wschodniego pogrzebu śpiew wersetu Alleluja. Paweł Flo-
reński pisze, że ten śpiew przemieniający naturalne ludzkie przeżycia smut-
ku, bólu i żalu w wielką duchową radość i świętowanie to jedna z najbardziej 
charakterystycznych cech liturgii Kościoła prawosławnego31. To niezwykłe 
spotkanie ludzkiej żałoby z wyrażającym przeciwstawne uczucia wersetem 
Alleluja dobrze ilustruje tekst ikosu z Kanonu pogrzebowego:

Tylko Ty, Panie, jesteś nieśmiertelny, Autor i Twórca rodzaju ludzkiego; my, 
śmiertelni, którzy z ziemi powstaliśmy, do tejże ziemi pielgrzymujemy, zgodnie 
z tym, co przewidział Stwórca, gdy powiedział: prochem jesteś i w proch się 
obrócisz; to tam zmierzamy my wszyscy, śmiertelni i jako pogrzebową lamen-
tację śpiewamy: Alleluja, alleluja, alleluja32.

Niektóre z rytualnych czynności przy złożeniu ciała do grobu wydają się 
wprost nawiązywać do części składowych inicjacji chrzcielnej. Pochrzciel-

29   G. Nefedow, Tainstwa i obrjady…, dz. cyt., s. 229–230.
30   Rituel des Funérailles, dz. cyt., s. 44–45.
31   p. Florenskij, Iz bogosłowskogo nasledija, dz. cyt., s. 136–137.
32   Rituel des Funérailles, dz. cyt., s. 24.
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ne namaszczenia olejem (ros. miropomazanie – bierzmowanie) przypomina 
obrzęd wylewania na ciało zmarłego oleju. Obrzęd ten ma jednak miejsce 
tylko wówczas, gdy zmarły jeszcze za życia przyjął sakrament namaszczenia 
chorych33. Zastanawiając się nad tajemniczym losem człowieka po śmier-
ci, K. Andronikoff stwierdza, że byłoby całkowicie niedorzecznym, gdyby 
działanie Ducha Świętego ustawało w tak ważnym momencie, jakim jest 
przemiana bytu ludzkiego w śmierci, która przecież nie niszczy w człowieku 
obrazu Bożego34. Pieczęć Ducha Świętego, otrzymana podczas chrztu i bierz-
mowania, według tekstów modlitw poświęcenia krzyża (ros. wielikogo mira) 
będzie właśnie znakiem rozpoznawczym wszystkich odkupionych („opieczę-
towanych Duchem Świętym”) przy wejściu do raju35; to: 

pieczęć doskonałości, która uczestników Bożej kąpieli naznacza Twoim 
świętym imieniem oraz imieniem Twojego jedynego Syna i Ducha Święte-
go, aby zostali rozpoznani przed obliczem Twoim jako Twoi krewni i oby-
watele, słudzy i służebnice36. 

Liturgia wschodnia więc w różnych miejscach sugeruje wyraźnie dal-
sze działanie Ducha Świętego i jego rolę w pośmiertnej inicjacji człowieka 
do życia wiecznego. W obrzędach pogrzebu takim znakiem jego działania 
wydaje się być wspomniane namaszczenie ciała zmarłego. Pozostały z tego 
namaszczenia olej, zmieszany z winem, wylewa się, kreśląc znak krzyża 
na ciele zmarłego, co według G. Niefiedowa znamionuje przyszłe zmar-
twychwstanie i oznacza, że zmarły żył i umarł w Panu37.

Szczególnego rodzaju inicjacją staje się śmierć męczenników za wiarę, 
którzy bezpośrednio po niej dołączają już do rzeszy świętych. Dlatego też 
w ich wypadku obrzędy pogrzebowe mają charakter bezpośredniej inicjacji 
do chwały nieba. W związku z powyższym na przełomie XVIII i XIX wieku 
Prawosławny Kościół Grecki wytworzył odrębny rytuał pogrzebu męczenni-
ka, który przybliża nam w swoim opracowaniu wybitny liturgista ubiegłego 

33   G. Nefedow, Tainstwa i obrjady…, dz. cyt., s. 231.
34   K. Andronikof, Le sens de la liturgie, dz. cyt., s. 302.
35   Por. tekst polski modlitw poświęcenia świętego i  wielkiego mira oraz komentarz 

w: p. Nowakowski, Obrzęd poświęcenia myronu czyli krzyżma w tradycji kijowskiej, [w:] In-
troibo ad altare Dei, księga pamiątkowa ks. prof. Koperka z okazji 70-lecia urodzin, red. 
J. Mieczkowski, J. Superson, S. Szczepaniec, Kraków 2008, s. 394–395.

36   Modlitwa pierwsza, wersety 22–23, tamże, s. 394.
37   G. Nefedow, Tainstwa i obrjady…, dz. cyt., s. 231.
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stulecia, abp Georges Wagner (głowa Prawosławnego Kościoła Rosyjskiego 
w Europie Zachodniej).

Św. Nikifor z Chios, autor oficjum pogrzebowego męczennika, konstru-
uje nowe obrzędy na bazie jutrzni Wielkiej Soboty przed Paschą, a więc we-
dług rytu będącego liturgiczną celebracją pogrzebu Chrystusa. Męczennik 
bowiem, naśladując przez swoją śmierć samego Chrystusa, ściśle się z Nim 
zjednoczył38. Tak jak wszystkie formy pogrzebu, pogrzeb męczennika prze-
widuje śpiew Psalmów 91 i 119. Nowością są, wykonywane naprzemiennie 
z wersetami Psalmu 119, tropariony ku czci nowego męczennika. Jego śmierć 
ukazana jest w nich wyraźnie jako radosne przejście do chwały nieba, np.:

Śmierć męczenników, którzy cierpieli dla Ciebie, o Chryste, jest prawdziwie 
zaśnięciem i radosnym przejściem ku Tobie.

Śpiewamy hymny twojego odejścia, o męczenniku, w radości ducha i ciała 
i wychwalamy w wierze twoje cierpienia.

Dziś wchodzisz do wspaniałych mieszkań Królestwa Niebieskiego, raduj się, 
o błogosławiony, razem z chórami świętych.

Przyjąłeś koniec ziemskiego życia, ale znalazłeś życie bez końca i teraz żyjesz 
w Chrystusie na zawsze39.

Uczestnicy pogrzebu nie tyle modlą się za zmarłego męczennika, ile 
już zaczynają prosić o jego wstawiennictwo, na co wskazuje między inny-
mi następujący troparion: „Przez twoje modlitwy przed Bogiem, o chwa-
lebny męczenniku, strzeż tych, którzy uczestniczą w twoim pogrzebie 
i zachowaj ich od wszelkich pokus”40.

W oficjum porannym Wielkiej Soboty po Psalmie 119 śpiewane są już 
tropariony Zmartwychwstania (Chór aniołów został zadziwiony). Wzorując 
się na nich, autor pogrzebu męczennika komponuje nowe tropariony, od-
nosząc je do jego osoby. Ich treść przynosi kilka nowych akcentów teolo-
gicznych w inicjacji do życia we wspólnocie świętych, jaką staje się śmierć 
męczennika:

38   G. Wagner, La mort et les funérailles des martyrs…, dz. cyt., s. 85–86.
39   Tamże, s. 87.
40   Tamże.
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Teraz chóry aniołów i zgromadzenie wszystkich świętych otacza twoja duszę 
w niebie, o męczenniku, i radują się razem, wychwalając Chrystusa, który ze-
słał ci moc i dał koronę.

I my na ziemi, ofiarujemy ci w miejsce wonności, nasze hymny z miłością, 
chowając teraz twoje ciało z pobożnością.

Chwalimy Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Świętą Trójcę, dla której walczyłeś 
nieustraszenie, o męczenniku, i od której otrzymałeś wieniec niezniszczalności.

Będąc Matką Zbawiciela ludzi, Matką Tego, który daje życie, Ty także zostałaś 
wyznana, o Bogurodzico Dziewico, przez sławnego męczennika, który otrzy-
mał śmierć dającą nieśmiertelność41.

Na koniec tych obrzędów przewidziane są stichiry śpiewane dla uczcze-
nia relikwii nowego męczennika. Cześć, jaką na Wschodzie cieszą się ciała 
świętych42, podkreśla godność całego człowieka i wyraża wiarę Kościoła 
w zmartwychwstanie ciała. Spośród tych stichir wyróżnia się werset, poru-
szający temat jedności osoby ludzkiej, która naruszona przez nieuniknioną 
śmierć, zostanie odtworzona w przyszłym zmartwychwstaniu:

Ziemia kryje twoje święte ciało w swoich głębinach, a niebo na wysoko-
ściach otrzymało twego ducha w światłości, o męczenniku, w świętych 
przybytkach gdzie cieszysz się z chórami świętych. Ale obydwoje będą zno-
wu złączone w zmartwychwstaniu umarłych, aby być wychwalane razem 
w wieczności43.

Nie tylko obrzędy pogrzebowe, ale cała liturgia wschodnia pozwala 
na ważną konstatację, że obietnica życia wiecznego dotyczy nie tylko duszy, 
to jest części człowieka, ale człowieka w całości44. Nieśmiertelność dotyczy 
ostatecznie i duszy, i ciała (zob. 1 Kor 15, 53), o czym czasem w naszym 

41   Tamże, s. 89.
42   Jednym z ważnych kryteriów świętości w tradycji wschodniej jest zjawisko zachowa-

nia w nienaruszonym stanie ciała zmarłego, którym to przywilejem cieszy się wielu świętych 
Kościoła prawosławnego.

43   G. Wagner, La mort et les funérailles des martyrs…, dz. cyt., s. 90.
44   K. Andronikof, Le sens de la liturgie, dz. cyt., s. 299–300.
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podejściu do śmierci zdajemy się zapominać. O tej ważnej prawdzie wia-
ry przypomina i świadczy wyraźnie wschodnia liturgia pogrzebu, modlitwy 
za zmarłych. Ta pogrzebowa inicjacja do życia wiecznego, podobnie jak i ini-
cjacja chrzcielna odnosi się do całego człowieka.

Pierwszym Autorem i Przewodnikiem tych inicjacji jest sam Chrystus, 
nasz Zbawiciel – „Bóg dobry i kochający ludzi”. Ten, który dla nas pokonał 
śmierć i szatana – w liturgii Kościoła daje nam prawdziwe życie i – będąc 
„Bogiem duszy i ciała” – chce całych zaprowadzić do domu Ojca. Tak zwra-
ca się do Chrystusa, wspomniana wcześniej modlitwa rozgrzeszająca, która 
sięga IV wieku i jest jedną z najstarszych tekstów we wschodnich obrzędach 
pogrzebu. Jej tekst niech będzie podsumowaniem i zakończeniem naszych 
rozważań o liturgicznej inicjacji do życia wiecznego, jaką jest wschodnia li-
turgia pogrzebu, a przez nią także sama śmierć chrześcijanina:

Boże duchów i wszelkiego ciała, Ty pokonałeś śmierć i zniszczyłeś diabła, 
światu Twemu darowałeś życie. Ty sam, Panie, obdarz pokojem dusze Twoich 
sług na miejscu światła, na miejscu wonności, na miejscu pokoju, z którego 
odeszła boleść, smutek i skarga. Odpuść im jako Bóg dobry i kochający ludzi 
wszelkie grzechy, które popełnili, czy to słowem, czy też czynem lub myślą, 
gdyż nie ma człowieka, który żyłby i nie zgrzeszył. Tylko Ty jeden jesteś bez 
grzechu. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, Twoje słowo 
jest prawdą. […] Bo Ty jesteś zmartwychwstanie i życie, i spokój zmarłych sług 
Twoich, Chryste, Boże nasz i Tobie chwałę wysoko posyłamy wraz z Twoim 
Ojcem, który nie ma początku, i żywotwórczym Twoim Duchem. Teraz i za-
wsze, i na wieki wieków. Amen45.

45   Cyt za: J. Czerski, Boska Liturgia…, dz. cyt., s. 98.
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SuMMARy

Death of a Christian as the initiation into eternal life  
according to the funeral liturgy and the prayers for the dead  
in the Orthodox tradition
The Orthodox Church expalins human death in the liturgical dimension by re-

vealing it in the funeral liturgy. The mystery of death is strictly connected with the 
Paschal Mystery of Christ and in this light it is represented and celebrated in the 
Orthodox funeral rites. In such interpretation death apears to be the initiation into 
eternal life (Sergius Bułgakov). This is the key stage of man’s return to the com-
munity with God established in baptism, which was lost through sin. This is through 
death when a man definitely passes to the sphere of God’s life, which means the 
eternal life. That passing is accompanied by the intense prayer of the Church also for 
the dead ones, which is frequently present in the eastern funeral rites. The main topic 
is prayer for purification from sins and reconciliation as the indispensable element 
of any Christian initiation. In the case of the martyr’s funeral (an interesting ritual 
in the Greek tradition), prayers point to the close association with Christ’s Passover 
and their death is displayed as a direct entrance to the glory of heaven. The initiation 
through death is guided by Christ Himself and the Holy Spirit guards God’s image 
in the souls of the dead, which will achieve its fullness and brightness when they 
reach Father’s Home with their body and soul.
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ks. Roman Piotr Pracki
KRAKóW

Inicjacja w Kościele w luterańskim

Przyjęcie do społeczności Kościoła związane jest nierozłącznie z łaską Jezusa 
Chrystusa, która udzielana jest na chrzcie świętym (por. J 15, 16a). Suweren-
ność Boga sprawia, że jego łaska działa niezależnie od ludzkich postaw i decy-
zji – z tego powodu ewangelickie rozumienie inicjacji przez sakrament chrztu 
świętego jest dziełem własnym Boga (opus proprium Dei), który czyni nas swo-
imi dziećmi. Chrzest jest jednocześnie wyznaniem miłości Boga i obietnicą jego 
wierności wobec człowieka. Reformacja zachowała chrzest niemowląt jako naj-
bardziej oczywistą formę znaku bezwarunkowej obietnicy Boga. W ten sposób 
wspólnota manifestuje proklamację niczym nieuwarunkowanej miłości Stwórcy 
do stworzenia, nawet gdy ono nie jest jeszcze zdolne do ani jednego dobrego 
uczynku, ani też jednego słowa wyznania czy uwielbienia (por. Mt 21, 16). 

Obietnica ta jest przeznaczona także dla młodzieży i dorosłych, którzy nie 
byli wcześniej ochrzczeni, a zdecydowali się i poprosili o udzielenie im sa-
kramentu w późniejszym czasie. Co prawda osoby te czynią to na podstawie 
własnych przemyśleń i decyzji, ale Kościół uznaje, że zanim się to stało, po-
czuli oni wyraźne zaproszenie Boga. Sakrament chrztu świętego zachowuje 
swoje znaczenie przez całe życie i jest niepowtarzalny.

teologiczne i konfeSyjne założenia chrztu

Obecność Chrystusa

Uczniowie Jezusa doświadczali jego obecności w sposób bezpośredni, 
z kolei następne pokolenia złączone są ze Zbawicielem przez sakrament ini-



cjacji. Apostoł Paweł pisze: „Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie 
ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3, 27). Gdy katechumen zo-
stanie podczas ceremonii chrztu naznaczony znakiem krzyża, to wręcz fizycz-
nie zostaje on włączony w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (por. 
Rz 6, 2–5). Nasz stary, upadły z powodu bezbożności człowiek przez chrzest 
umiera wraz z Chrystusem na krzyżu, a nawet zostaje wraz z Nim złożony 
do grobu, aby był wolny od grzechu i włączony w Chrystusa oraz mógł pro-
wadzić radykalnie nowe życie. Apostoł narodów nazywa takiego człowieka 
„nowym stworzeniem” (por. 2 Kor 5, 17). Łączność z Chrystusem poprzez 
chrzest jest związana z obietnicą zmartwychwstania (por. Rz 6, 8). Nowote-
stamentowe świadectwa tworzą spójną doktrynę, w myśl której chrześcijanin 
przez chrzest otrzymuje dar Ducha Świętego, który od tego momentu konse-
kwentnie determinuje jego życie (por. Rz 8, 14). Najbardziej charakterystycz-
ną cechą chrześcijańskiej inicjacji jest, ryt „w imieniu Ojca i Syna i Ducha 
Świętego” (por. Mt 28, 19). Przez chrzest odpuszczone zostają grzechy (por. 
Dz 2, 38; 22, 16). Chrzest przynosi czyste sumienie (por. Hbr 9, 14; 1 P 3, 21). 
Paweł mówi do ochrzczonych: „aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwie-
ni” (por. 1 Kor 6, 11). Kto poprzez sakrament inicjacji „przyoblekł się w Chry-
stusa” (por. Ga 3, 27), wezwany jest do tego, aby „przyoblekać się” w Zba-
wiciela także w codziennym życiu (por. Rz 13, 14; Ga 5, 25). Kto umarł dla 
grzechu w chrzcie, ten konsekwentnie powinien od tego momentu być martwy 
dla grzechu w codziennym życiu (por. Rz 6).

Nowe życie

Chrześcijanin, który wyznaje Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, 
zostaje wszczepiony w Kościół i zobowiązuje się do stylu życia zgodnego 
z chrztem. W teologii Marcina Lutra sakrament chrztu świętego jest wyznacz-
nikiem eklezjologicznym. Dla reformatora z Wittenbergi Kościół to przede 
wszystkim społeczność ochrzczonych, w odróżnieniu od Jana Kalwina, dla 
którego główną determinantą eklezjologiczną pozostawała wiara1. Luteranie 
zachowali praktykę chrztu zapoczątkowaną w V wieku przez prezbiterów, 
poszerzoną o nakładanie rąk i błogosławieństwo udzielane przy bierzmowa-
niu. W okresie przedreformacyjnym zrodziło się nieporozumienie, jakoby 

1   R. Pracki, Kapłaństwo w Kościołach protestanckich, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 7, 
red. S. Wielgus, J. Duchniewski i inni, Lublin 1997, s. 715–716. 
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chrzest służył jedynie aktowi odpuszczenia grzechów (obmyciu), który musi 
być uzupełniony o bierzmowanie, czyli napełnienie Duchem Świętym. Duże 
znaczenie miała również, zapoczątkowana w XIII wieku praktyka udziela-
nia Eucharystii dopiero od określonego wieku. W ten sposób w Kościele za-
chodnim oddzielono chrzest od wieczerzy pańskiej. Luter zarówno w bierz-
mowaniu, jak i w stosunkowo wysokiej pozycji innych ceremonii upatrywał 
bezpośredniej przyczyny umniejszenia znaczenia chrztu w średniowiecznym 
Kościele i zepchnięcia go na dalszy plan. Domagał się, by chrzest stał się 
ponownie fundamentem chrześcijańskiego życia. Niemniej w teologii re-
formatora brak pierwotnego powiązania sakramentu inicjacji z Eucharystią, 
skutkiem czego Luter przyjął istniejącą wtedy już od dwustu lat regulację 
Kościoła Rzymskiego. Jego starania, by nauczać lud Boży wiary i przygoto-
wywać go na godne spożywanie wieczerzy pańskiej, doprowadziły z biegiem 
czasu do praktyk konfirmacyjnych w Kościele ewangelickim. 

Anabaptyzm

Kościoły poreformacyjne, tak zwane ewangeliczne, ewangelikalne, neo-
pentakostalne; w tym także Kościół Chrześcijan Baptystów oraz Adwenty-
stów Dnia Siódmego, praktykują chrzest dorosłych katechumenów i tylko 
taki uznają za ważny. W związku z tym wspólnoty te praktykują także powta-
rzalność sakramentu inicjacji. Jest to związane także z właściwą eklezjologią, 
w myśl której lokalna społeczność chrześcijańska (zbór) jest Kościołem par 
excellence, posiadającym wszystkie niezbędne atrybuty. W związku z powyż-
szym Kościół instytucjonalny rozumiany jest jako wspólnota samostanowią-
cych wspólnot. Chrzest jest w tym przypadku rozumiany jako osobiste wyzna-
nie wiary i przyjęcie Jezusa Chrystusa oraz właściwe przyjęcie do rzeczonej 
lokalnej wspólnoty. Kościół Chrześcijan Baptystów praktykuje inicjację przez 
jednokrotne zanurzenie katechumena w wodzie. Rytuału dokonuje prezbiter, 
który zanurza i podnosi chrzczonego oraz wypowiada formułę trynitarną2. 
Niekiedy w związku z konwersją do innej wspólnoty wolnokościelnej nastę-
puje powtórzenie inicjacji przez wyznanie wiary, przyjęcie i powtórny chrzest. 
Inicjacja w Kościołach ewangelicznych odbywa się przez świadome zgłosze-
nie chęci przynależności do zboru, złożenie publicznego wyznania zgodne-
go z zasadami wiary, przyjęcie przez ogólne zebranie członków oraz chrzest 

2   Por. Statut Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, Warszawa 1969, s. 60–61.
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według wzoru apostolskiego3. W tym celu w kościołach i kaplicach znajdują 
się właściwe baptysteria, ewentualnie chrztu można udzielać w rzekach lub 
jeziorach. Właściwą osobą do udzielenia sakramentu jest prezbiter4. Inicja-
cja w Kościele zielonoświątkowym, podobnie jak w Kościele Chrześcijan 
Baptystów, to także chrzest wiary, z tą jednak różnicą, że wspólnoty neopen-
takostalne oddzielają go od chrztu Duchem Świętym, który rozumieją jako 
wyzwolenie Ducha Świętego w wierzących, wzmocnienie i udzielenie darów 
łaski, charyzmatów, które mają posłużyć w skutecznej służbie i świadectwie 
w Kościele5.

rodzaje inicjacji i ryty

Chrzest niemowląt

Kościoły wywodzące swój rodowód z Reformacji w XVI wieku, to znaczy: 
ewangelicy augsburscy (luteranie), reformowani (kalwiniści) oraz metody-
ści, zachowali praktykę chrztu niemowląt jako najbardziej odpowiednią dla 
proklamacji nauki o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i bezwarunkowej 
miłości Boga do człowieka (por. J 13, 7). Zaleceniem Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego jest, aby sakrament ten udzielony został w pierwszych sze-
ściu tygodniach życia6. Jeśli rodzice nie poproszą o udzielenie chrztu świętego 
w pierwszym roku życia dziecka, duchowny zobowiązany jest do odwiedzin 
domowych i przeprowadzenia rozmowy duszpasterskiej7. Późniejszy chrzest 
jest możliwy tylko w przypadku, jeśli katechumen nie był wcześniej ochrzczo-
ny. Ewentualna trudność pojawia się w przypadku, gdy niemożliwe jest uzy-
skanie zaświadczenia o udzieleniu sakramentu. W sytuacji, gdy dorosły pra-
gnie być konfirmowany lub wstąpić do Kościoła, lub też zawrzeć kościelny 
związek małżeński i nie może dostarczyć stosownego zaświadczenia, a prze-

3   Tamże, s. 13–14.
4   Tamże, s. 33.
5   Zasady wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, Warszawa 1991, s. 11.
6   Pragmatyka służbowa, [w:] Zbiór przepisów prawnych Kościoła Ewangelicko- 

-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, §69, Bielsko-Biała 1999. 
7   Tamże.
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kaz w rodzinie mówi, że chrzest taki się odbył, powołuje się świadków zda-
rzenia. Sytuacje takie mogą być związane z wypadkiem, w którym sakrament 
został udzielony w zagrożeniu życia lub w domu i nie dopełniono formalności 
wpisu do ksiąg metrykalnych. 

Katechumenat

Przygotowaniem do chrztu dla młodzieży i dorosłych są specjalne lekcje 
(katechumenat). Ich forma, czas trwania i treść mogą różnić się w zależności 
od lokalnych ustaleń. W centrum uwagi w każdym razie znajdują się podstawy 
wiary chrześcijańskiej zawarte w kursie nauki konfirmacyjnej8. W przypadku 
niemowląt lub dzieci ksiądz spotyka się z rodzicami a także, o ile to możli-
we, z chrzestnymi, na przygotowawczej rozmowie duszpasterskiej. Spotkanie 
dotyczy znaczenia i istoty sakramentu oraz obowiązków rodziców i rodziców 
chrzestnych9. Śpiewnik ewangelicki podaje przykład krótkiego listu parafialne-
go do chrzestnych, w którym mowa jest o ich funkcji i obowiązkach10. Zadanie 
to jest funkcją duchową. W czasach poapostolskich, gdy zgłaszał się kandy-
dat do chrztu, to ktoś ze wspólnoty, kto znał tego kandydata, udzielał za niego 
szczególnego rodzaju poręczenia. Podczas przygotowań do chrztu osoba ta jako 
patrinus (ojciec duchowy) była odpowiedzialna za katechumena. W ten sposób 
rozwinęła się funkcja dzisiejszych rodziców chrzestnych, którzy są świadkami 
chrztu. Z tego względu muszą być obecni podczas udzielania sakramentu. Na-
zwiska rodziców chrzestnych zapisane zostają w księdze chrztów danej para-
fii i naniesione również w metryce chrztu. Są to „rodzice wiary”, którzy mają 
za zadanie pomagać ochrzczonemu wzrastać w wierze i we wspólnocie11. 

Chrzestni powinni być ludźmi wierzącymi, ochrzczonymi i konfirmowa-
nymi, przystępującymi do Eucharystii oraz wychowującymi własne dzieci 
w duchu chrześcijańskim. Ponadto przy wyborze na ten urząd rodzice winni 

  8   Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest, błogosławień-
stwo jednorocznego dziecka, wstąpienie do Kościoła, Synodalna Komisja ds. Liturgii i Mu-
zyki Kościelnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, red. B. Giemza, cz. II, t. 1, 
Dzięgielów 2006, s. 11.

  9   Tamże, §70, s. 10.
10   Śpiewnik ewangelicki, codzienna modlitwa, pieśń medytacja, nabożeństwo, red. Mię-

dzykościelna Komisja Śpiewnikowa, Bielsko-Biała 2002, s. 1584.
11   Por. Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest…, dz. cyt., 

s. 11.
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zwrócić uwagę, aby były to osoby będące członkami Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego lub innej wspólnoty, z którą luteranie pozostają w społeczno-
ści ołtarza i ambony12. Kościół luterański dopuszcza, aby jednym z chrzest-
nych rodziców mogła być osoba innego wyznania chrześcijańskiego13. Ro-
dzicami chrzestnymi w Kościele ewangelicko-augsburskim nie mogą być 
osoby, które z niego wystąpiły oraz niewierzący, indyferentni religijnie, jak 
i nie należący do żadnego Kościoła14. W przypadku chrztu niemowląt rodzice 
chrzestni odmawiają wraz ze zborem wyznanie wiary i przejmują wraz z ro-
dzicami odpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dziecka. W sytu-
acji, gdyby zabrakło rodziców, na chrzestnych spoczywa moralny obowiązek 
ich zastąpienia15. 

Błogosławieństwo jednorocznego dziecka

Z chrztem związany jest także zwyczaj błogosławieństwa jednorocznego 
dziecka. Jest to ryt charakterystyczny dla Kościoła ewangelicko-augsbuskiego, 
zapoczątkowany w diecezji katowickiej, który rozszerzył się na cały Kościół 
w Polsce. Rodzice z okazji pierwszych urodzin lub pierwszej rocznicy chrztu 
świętego przynoszą swoje dziecko do Kościoła, prosząc wspólnotę o dzięk-
czynienie i błogosławieństwo. Jest to zwyczaj górnośląski, według którego 
matka niosąc dziecko na lewym ramieniu, trzymała w prawej ręce zapaloną 
świecę i klękała przed ołtarzem do modlitwy16. Ksiądz kładąc ręce na dziecko, 
błogosławił je. Obrzęd ten praktykuje się podczas Liturgii słowa po wyznaniu 
wiary lub przed końcowym błogosławieństwem.

Konfirmacja

Dopełnieniem sakramentu inicjacji, który umożliwia przystąpienie do Eu-
charystii, jest konfirmacja. Dla luteranów jest to wspomnienie chrztu święte-

12   Leuenberska Wspólnota Kościołów Europejskich.
13   Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest…, dz. cyt., 

s. 12.
14   Tamże.
15   Śpiewnik ewangelicki…, dz. cyt., s. 1584.
16   Tamże s. 17.
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go oraz osobiste odnowienie przymierza. Dlatego uroczystość ta dokonuje się 
w 14 roku życia i w większości wspólnot luterańskich na świecie związana 
jest z pierwszym uczestnictwem w Wieczerzy Pańskiej. Niektóre kościoły 
ewangelickie w Skandynawii dopuszczają do Eucharystii ochrzczone dzieci, 
w tym przypadku konfirmacja jest uroczystością wyznania wiary przed wspól-
notą oraz formalnego do niej przyjęcia. W teologii ewangelickiej konfirmacja 
uznawana jest za ryt równoznaczny z bierzmowaniem, jako votum postbap-
tismale17. Pierwotnie odrzucone przez Reformację bierzmowanie po około 
trzydziestu latach zastąpione zostało konfirmacją (confirmare – potwierdzić). 
Po wypowiedzeniu swojej wiary konfirmantom przyrzeczone zostaje Boże 
błogosławieństwo na całą drogę ich życia. Zostają też oni zaproszeni do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty. W tym celu przeniesione zostają 
na nich wszystkie prawa i obowiązki, o ile nie istnieją pewne ograniczenia 
wynikające z wieku (czynne i bierne prawo wyborcze w Kościele). Pod koniec 
XVII w. pod wpływem pietyzmu zaakcentowano neokatechumenalną funkcję 
konfirmacji, która przez nauczanie powinna pobudzić do wiary, a jej celem 
jest nawrócenie. Zgodnie z powiedzeniem „przez rozum do serca!”, składa-
ne podczas konfirmacji ślubowanie nabrało w rzeczonym okresie większej 
wagi: konfirmant potwierdza ze swojej strony zawarte w chrzcie przymierze 
i odnawia je. To właśnie pietyzm umożliwił ostateczne upowszechnienie ce-
remonii konfirmacji w całym Kościele luterańskim. Z kolei teologia przełomu 
XVIII i XIX w. przyniosła oświeceniowy pogląd, że chrzest jest tylko sym-
bolicznym aktem przyjęcia do Kościoła, z kolei konfirmacja, która przypa-
dała na okres ukończenia szkoły, świętowana była jako szczególnie ważne 
wydarzenie – połączone z oświadczeniem obywatelskiej dojrzałości. Z uwa-
gi na ówczesne ukształtowanie roku szkolnego termin konfirmacji przypadał 
przez długi czas na Niedzielę Palmową, będąc tym samym stałym i ważnym 
świętem w roku kościelnym. Od roku 1973 głównie w kościołach wschod-
nioniemieckich zaczęło funkcjonować określenie „nieprzerwanie aktualnej 
konfirmacji” (Konfirmierendes Handeln), wyraża ono przekonanie, że takie 
wydarzenie, jakim jest konfirmacja nie może ograniczać się tylko do aktu  
liturgicznego w konkretnym czasie. Tak samo tradycyjne nauczanie, w okre-
sie nauki szkolnej nie może wystarczać, by w odpowiedni sposób prowadzić 
dzieci i młodzież w całym procesie chrześcijańskiego wzrostu. Tak rozumia-

17   Por. Misterium Kościoła. B. Misteria/sakramenty jako środki zbawienia. Oświadczenie 
Wspólnej Komisji Luterańsko-Prawosławnej, Oslo 3–10 października 2002, [w:] „Studia 
i Dokumenty Ekumeniczne” [dalej: SiDE], nr 1, 2003, s. 18.
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ny proces trwa praktycznie przez całe życie chrześcijanina, dla którego każda 
niedziela nierozerwalnie związana jest z liturgicznym aktem wyznania wiary, 
a każdy dzień jest jej wyznawaniem słowem i czynem we wszystkich osobi-
stych i społecznych aktywnościach.

Konwersja

Trzecim, a zarazem ostatnim rytem inicjacji obok chrztu i konfirmacji jest 
konwersja, czyli wstąpienie do Kościoła. Osoby, które pragną wstąpić do Ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego, a nie były ochrzczone, są przyjmowane 
przez katechumenat i chrzest. Z kolei osoby, które zostały ochrzczone w in-
nym Kościele chrześcijańskim, są przyjmowane przez odpowiednie przygo-
towanie na poziomie co najmniej nauki konfirmacyjnej i obrzęd wstąpienia 
do Kościoła. Rytuał odbywa się w obecności wspólnoty w nabożeństwie nie-
dzielnym lub poza nim w obecności co najmniej dwóch świadków. Uroczy-
stości przewodniczy duchowny, a rzeczonymi świadkami mogą być wyłącz-
nie osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego18.

celebracja liturgii inicjacyjnych

Chrzest święty zasadniczo odbywa się w kościele, kaplicy lub innym miej-
scu zgromadzeń wspólnoty, które jest do tego przeznaczone. Kościoły i kapli-
ce będące miejscem życia liturgicznego wspólnoty, są w tym celu odpowied-
nio poświęcone19. Integralną częścią ceremonii poświęcenia świątyni jest też 
konsekrowanie ołtarza, chrzcielnicy, ambony, organów i dzwonów. Poświę-
cenie naczyń komunijnych odbywa się podczas Liturgii słowa przed pierw-
szą Eucharystią podczas której mają być użyte20. Z punktu widzenia inicjacji, 
najbardziej interesującym jest poświęcenie nowej chrzcielnicy, którego do-

18   Por. Misterium Kościoła. B.  Misteria/sakramenty jako środki zbawienia…, dz. cyt., 
s. 19.

19   Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Poświęcenia, Synodalna 
Komisja ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, red. 
B. Giemza, cz. II, t. 1, Dzięgielów 2007, s. 27–50.

20   Tamże, s. 51.
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konuje biskup diecezjalny lub proboszcz w czasie niedzielnego nabożeństwa 
przed dokonaniem pierwszego chrztu. Celebrans zmawia modlitwę: „Panie, 
prosimy Cię, spraw, aby wszyscy, którzy są ochrzczeni w śmierć Twojego 
Syna, razem z Nim żyli w mocy Jego Zmartwychwstania. Prosimy o to przez 
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje 
i króluje na wieki wieków. Amen”21. W dalszej części chrzcielnica zostaje 
poświęcona w Liturgii Słowa Bożego (por. Rz 6, 4), po której zmawiane jest 
apostolskie wyznanie wiary, modlitwa dziękczynna za chrzest oraz właściwe 
słowa poświęcenia: „Ponieważ wysłuchaliśmy Słowa Bożego i modliliśmy 
się do naszego Pana, poświęcamy tę chrzcielnicę: W imię (znak krzyża) Ojca 
i Syna i Ducha Świętego”22. 

Następnie ma miejsce chrzest według zwykłego porządku oraz dalsze czę-
ści nabożeństwa, tj.: homilia, spowiedź i Wieczerza Pańska23. Udzielanie sa-
kramentu inicjacji w szpitalu lub w domu jest uzasadnione jedynie w sytuacji 
zagrożenia życia dziecka24. Zasadniczo sakrament udzielany jest podczas na-
bożeństwa w czasie Liturgii słowa Bożego. W dużych parafiach wyznacza się 
jedną lub dwie niedziele w miesiącu, podczas których udzielany jest sakra-
ment. Celebransem jest duchowny prezbiter, a w przypadku chrztu nagłego 
szafarzem może być każdy ochrzczony i wierzący25. W powyższej sytuacji 
informacja o udzieleniu sakramentu powinna znaleźć się ogłoszeniach pod-
czas kolejnego niedzielnego nabożeństwa. Podobnie ma się rzecz z pozosta-
łymi rytuałami, takimi jak: błogosławienie jednorocznego dziecka, konfirma-
cja i konwersja; wszystkie one odbywają się w przeznaczonej i poświęconej 
do tego celu przestrzeni sakralnej.

Chrzest dziecka

Pierwsza część chrztu odbywa się przed ołtarzem, gdzie duchowny zwra-
ca się do rodziców i rodziców chrzestnych ze słowami powitania opartymi 
na Ewangelii według Świętego Marka 10, 13–16. Następnie ksiądz wygłasza 
krótkie przemówienie oparte na powyższej Ewangelii lub innym przez siebie 

21   Por. tamże, s. 73.
22   Por. tamże, s. 77.
23   Por. Śpiewnik ewangelicki…, dz. cyt., s. 1309–1338.
24   Por. Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest…, dz. cyt., 

s. 13.
25   Por. tamże, s. 12.
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wybranym tekście biblijnym, po którym palcem prawej ręki kreśli na czo-
le dziecka znak krzyża i wypowiada słowa: „Przyjmij znak krzyża świętego 
(znak krzyża), bo w krzyżu Chrystusa jest zbawienie twoje”26. We wcześniej-
szej wersji liturgii chrztu z roku 1955 celebrans naznaczał krzyżem czoło 
i pierś dziecka mówiąc: „Przyjmij znak krzyża świętego na czole (znak krzy-
ża)  i na piersiach (znak krzyża)”27. Następnie duchowny zmawia modlitwę 
o ochronę dziecka mocą krzyża Jezusa Chrystusa, o uwolnienie od więzów 
zła oraz aby ochrzczony doznał nowego narodzenia. Wersja modlitwy ze star-
szej agendy jest bardziej dobitna i zawiera prośbę o ojcowskie prowadzenie 
przez Boga, wyrwanie z mocy szatana, obmycie z grzechu. Także prokla-
macja przed wyznaniem wiary w powyższym tekście zawiera zobowiązanie 
wyznających Credo do wyrzeczenia się diabła, wszystkich jego spraw i czy-
nów oraz postępowania zgodnie z tym wyznaniem28. W starszej wersji liturgii 
w tym miejscu liturg zadawał pytanie skierowane do rodziców i rodziców 
chrzestnych: „czy chcecie (żądacie), aby dziecię wasze w imię Boga Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego ochrzczone i do Kościoła przyjęte zostało?”. 

W obecnie obowiązującym porządku najpierw ma miejsce wspomnienie 
własnego chrztu wszystkich zebranych, przypomnienie konieczności co-
dziennego chrztu, który dokonuje się przez „codzienny żal i pokutę”29, a na-
stępnie zmawiane jest apostolskie wyznanie wiary. Dopiero po nim ksiądz 
wygłasza proklamację wiary i wyrzeczenia się zła oraz zadaje pytania rodzi-
com i rodzicom chrzestnym: 

Czy chcecie, aby to dziecko (te dzieci) w tej wierze świętego Kościoła ochrzczo-
ne zostało (zostały) w imię Trójjedynego Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego? 
[…] Czy przyrzekacie to dziecko (te dzieci) z Bożą pomocą wychować w tej 
wierze chrześcijańskiej? Jeśli tak, to odpowiedzcie: Przyrzekamy z pomocą 
Bożą! […] Pytam się także was, chrzestnych tego dziecka (tych dzieci): Czy 
jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka (tych dzieci) w wypełnianiu 
ich obowiązków?30.

26   Tamże, s. 22.
27   Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czyli Ewangelicko-Luterskiego, Warsza-

wa 1955, s. 283.
28   Por. tamże, s. 284.
29   Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 1999, s. 49.
30   Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest…, dz. cyt., 

s. 25–26.
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Jeśli rodzice i rodzice chrzestni są zgodni i odpowiedzieli na pytania 
twierdząco, duchowny zaprasza wszystkich, aby podeszli wraz z dzieckiem 
do chrzcielnicy. W tym miejscu celebrans przypomina słowa ustanowienia 
sakramentu chrztu świętego (por. Mt 28, 16b–20) oraz związaną z nimi obiet-
nicę zbawienia (por. Mk 16, 16). Wypowiadając formułę trynitarną, ksiądz 
czyni znak krzyża nad wodą. Następnie wszyscy zmawiają modlitwę Ojcze 
Nasz, zakończoną doksologią. Ksiądz pyta rodziców: „Jakie imię daliście 
swemu dziecku?”, a następnie jedno z rodziców chrzestnych lub ksiądz trzy-
ma dziecko nad chrzcielnicą i trzykrotnie polewa ręką lub naczyniem głowę, 
mówiąc: „N. (wymienia imię dziecka), chrzczę ciebie w imię (znak krzy-
ża) Ojca i (znak krzyża) Syna, i Ducha (znak krzyża) Świętego”31. Następnie 
ksiądz kładzie rękę na głowie dziecka i udziela mu błogosławieństwa, wypo-
wiadając jedną z dwóch formuł np.: 

Bóg Ojciec, który cię stworzył, niechaj cię strzeże i na rękach swoich piastu-
je; Jezus Chrystus, który cię zbawił, niech ci Dobrym Pasterzem będzie; Duch 
Święty, który cię do społeczności swojej przyjął, niech cię prowadzi ścieżkami 
prawymi do życia wiecznego. Pokój (znak krzyża)  niech będzie z tobą. Amen.

W trakcie powyższego czyni na czole dziecka znak krzyża. Tę część rytuału 
luteranie uznają jako votum postbaptismale, które jest równoznaczne z krzyż-
mem świętym. 

Chryzmacja we właściwym jej rozumieniu, wraz z błogosławieństwem 
krzyża i przynależnym do niego namaszczeniem mironowym pobłogosła-
wionym przez biskupa olejem, praktykowane są w Kościołach luterańskich 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie. Ksiądz kreśli olejem na czole 
dziecka znak krzyża i mówi: „N. (wymienia imię dziecka), (znak krzyża) dzie-
cię Boże, zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym i naznaczony krzyżem 
Chrystusa na zawsze. Amen”32. Krzyżmo w powyższej formie zostało wpro-
wadzone w części Kościołów luterańskich w wyniku dialogu bilateralnego, 
jaki prowadzony był w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku 
z Kościołem Prawosławnym w Ameryce33. W trakcie ceremonii wedle lokal-
nego zwyczaju duchowny może też wręczyć świecę chrzcielną. W tej części 

31   Tamże, s. 28.
32   Por. Lutheran Book of Worship, Minneapolis, Philadelphia 1979, s. 124.
33   R. Saarinen, Faith and Holiness: Lutheran – Orthodox Dialogue 1959–1994, Göttingen 

1997, s. 166–172. 
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nowy porządek Kościoła luterańskiego w Polsce jest zgodny z Lutheran Book 
of Worship34 Kościołów północnoamerykańskich. Świeca chrzcielna zapalona 
jest od paschału. Duchowny wręcza ją ojcu dziecka ze słowami: 

Przyjmijcie tę zapaloną świecę, która jest symbolem Chrystusa – światłości 
świata. Kościół powierza wam, rodzicom i chrzestnym, podtrzymywanie te- 
go światła, aby wasze dzieci, oświecone światłem Chrystusa, postępowały 
jako dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przycho-
dzącego Pana razem ze wszystkimi zbawionymi35.

Zarówno w Agendzie, jak i w Śpiewniku Ewangelickim znajduje się zale-
cenie, aby rodzice i rodzice chrzestni obchodzili wraz z ochrzczonym dziec-
kiem każdy jubileusz chrztu36. Dzień chrztu lub dzień urodzin to właściwy 
czas na modlitwę dziękczynną i zapalenie świecy chrzcielnej37.

W Kościele luterańskim w Polsce integralną częścią sakramentu chrztu 
świętego jest dziękczynienie. Jest to część liturgii, w której wszyscy ponow-
nie udają się przed ołtarz, gdzie matka lub obydwoje rodziców trzymając 
na rękach niemowlę, klękają38 i przyjmują błogosławieństwo. Ryt ten w agen-
dzie z 1955 roku nazwany jest wywodem położnicy39 i pierwotnie związany 
był z chrztem nagłym, udzielonym w zagrożeniu życia dziecka, kiedy stano-
wił dziękczynienie i błogosławieństwo po powrocie do zdrowia, udzielane 

34   Por. Lutheran Book of Worship, dz. cyt., s. 124.
35   Por. Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest…, dz. cyt., 

s. 30.
36   Por. Śpiewnik ewangelicki…, dz. cyt., s. 1585.
37   Przykładowa modlitwa w dniu rocznicy chrztu, cyt. za: Evangelischer Erwachsenen 

Katechismus, red. M. Kießig, Hannover 2006, s. 541: „Ojcze drogi w niebie / dziękuje-
my Ci, że jesteśmy ochrzczeni / Od teraz należymy do Ciebie / Od teraz jesteśmy w Twoim 
domu / Od teraz drzwi Twojego domu stoją dla nas otworem na wieczność. Od teraz śmierć 
nie jest już naszym końcem / Od teraz żadna wina nie oddzieli nas już od Ciebie / Od teraz 
nie musimy już żyć w cierpieniu zwątpienia. W Twoim imieniu, Ojcze w niebie, zostaliśmy 
ochrzczeni / Ty za nas poszedłeś na śmierć i z Tobą żyjemy / W Twoim imieniu, Duchu Świę-
ty, zostaliśmy ochrzczeni / Ty wypełniasz nas miłością i otaczasz ochroną. Jesteś jedynym 
Bogiem / Dziękujemy Ci, że jesteś nad nami, przy nas i w nas / na wieki wieków. Amen. 
(Heidi i Jörg Zink)”.

38   W większości kościołów luterańskich w Polsce wokół ołtarza umieszczone są klęczniki 
dla przyjmujących Komunię Świętą. Jest to także miejsce właściwe do przyjmowania roz-
grzeszenia podczas spowiedzi oraz udzielania indywidualnego błogosławieństwa. 

39   Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego czyli Ewangelicko-Luterskiego…, dz. 
cyt., s. 287.
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podczas pierwszego uczestnictwa matki z dzieckiem w nabożeństwie nie-
dzielnym. W obowiązującym porządku jest to modlitwa, która przyjęła formę 
mariologiczną. Ksiądz zwraca się do klęczącej kobiety ze słowami zaczerp-
niętymi z Psalmu 121,7–8, po czym mówi: 

Bóg cudownie zachował was pośród niebezpieczeństw i darował zdrowe dzie-
ci, które dzisiaj Panu ofiarowałyście w sakramencie chrztu świętego. Dlatego 
za ten wielki dar macierzyństwa podziękujmy Panu i uwielbiajmy Go słowa-
mi tej, która przez wybranie stała się Matką naszego Pana i Zbawiciela i która 
jak wy na rękach trzymała swego Syna: wielbi dusza moja Pana, i rozradował 
się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność Służebnicy 
swojej. […] Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego 
(Łk 1, 46.47.48a.49). 

Dlatego tak jak Matka Syna Bożego, i my dziękujemy Ci, Panie, 
za wielkie rzeczy, których dokonałeś dla tej matki, dla ojca, dla rodziny 
i dla tego dziecka. Miej ich w swojej łaskawej opiece i swoimi drogami 
prowadź do zbawienia. Amen”40. Następnie ksiądz nakłada ręce na gło-
wę matki/ojca dziecka i udziela im błogosławieństwa: „Błogosławieństwo 
Pana niech będzie z wami! Błogosławimy wam w imię Pana: Niech was 
błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, (znak krzyża) i Duch Świę-
ty” (Ps 129, 8).

Porządek chrztu nagłego, który udzielany jest w chorobie dziecka lub sytu-
acji zagrożenia życia, jest skróconą formą tego, który odbywa się w kościele. 
Chrzest nagły może się odbyć wedle potrzeby w szpitalu lub w domu. Agenda 
podaje dwa porządki: jeden dla duchownego i drugi dla świeckich członków 
Kościoła. 

Liturgia, którą prowadzi duchowny, rozpoczyna się od pozdrowienia i we-
zwania imienia Pańskiego, następnie zmawiana jest modlitwa Ojcze nasz, 
ksiądz zadaje pytania skierowane do rodziców: o wyrzeczenie się szatana, 
wszystkich jego spraw i czynów, jak też o wiarę w Trójcę Świętą. Duchow-
ny odczytuje słowa ustanowienia chrztu i związanej z nim obietnicy zbawie-
nia, po czym błogosławi dziecko znakiem krzyża i udziela chrztu świętego41. 
W tym przypadku modlitwa przed końcowym błogosławieństwem ma szcze-

40   Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest…, dz. cyt., 
s. 32.

41   Por. tamże, s. 33–36.
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gólny charakter prośby o uzdrowienie (por. 1 P 5, 6). Na zakończenie ksiądz 
udziela błogosławieństwa Aaronowego (por. Lb 6, 24–26).

Agenda zawiera także porządek chrztu dokonywanego przez niewyświę-
conego na urząd duchowny chrześcijanina42, w której główna różnica pole-
ga na braku pytań o wyrzeczenie się szatana i wyznania wiary, natomiast 
centralną modlitwę porządku liturgicznego stanowi Ojcze nasz. Krótki opis 
przebiegu chrztu nagłego oraz właściwe pouczenie dla świeckich członków 
Kościoła, znajduje się także w Śpiewniku ewangelickim43.

Porządek liturgiczny Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce 
obejmuje także rytuał przyniesienia do kościoła dziecka ochrzczone-
go w sytuacji zagrożenia życia, gdy ono już minie oraz w sytuacji, gdy 
podczas chrztu nie było duchownego. Jest to dziękczynienie w nabożeń-
stwie, poprzedzone pytaniami skierowanymi do rodziców dziecka, rodzi-
ców chrzestnych i tego, który chrzcił: Czy dziecko to zostało ochrzczone? 
Kto dokonał chrztu świętego? Czy zostało ochrzczone wodą? Czy dziecko  
zostało ochrzczone w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego? Jakie imię (imio-
na) zostały wybrane dla dziecka? Następnie ksiądz stwierdza, iż chrzest 
udzielony został należycie, po czym wymieniając imię, błogosławi dziec-
ko znakiem krzyża na czole: „w imię (znak krzyża) Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”44. Duchowny mówiąc o znaczeniu chrztu, zaprasza do wspólne-
go zmówienia apostolskiego wyznania wiary. Następnie zwraca się do ro-
dziców i rodziców chrzestnych z pytaniami o gotowość chrześcijańskiego 
wychowania dziecka, po czym zmawia modlitwę zakończoną Ojcze nasz 
i doksologią. Na zakończenie duchowny błogosławi dziecko znakiem krzy-
ża na czole wypowiadając równocześnie słowa: 

Wszechmogący Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który odrodził cię 
poprzez wodę i Ducha Świętego i uwolnił cię od kary za grzech pierworodny, 
niechaj wzmacnia swoją łaską do życia wiecznego. Pokój (znak krzyża) niech 
będzie z tobą. Amen45. 

Ceremonię kończy błogosławieństwo trynitarne.

42   Por. tamże, s. 37–38.
43   Por. Śpiewnik ewangelicki…, dz. cyt., s. 1585–1588.
44   Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest…, dz. cyt., 

s. 41.
45   Tamże, s. 45.
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Chrzest dorosłego katechumena

Sakrament inicjacji osoby dorosłej odbywa się zawsze w niedzielnym na-
bożeństwie ze spowiedzią i Komunią Świętą. Także w przypadku, gdy chrzest 
stanowi osobne nabożeństwo, to powinno ono zakończyć się sakramentem 
ołtarza. Po drugim czytaniu w trakcie liturgii Słowa, przed wyznaniem wia-
ry, ksiądz rozpoczyna liturgię chrztu od słów: „W (znak krzyża) imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego”46. W ceremonii bierze udział katechumen, ksiądz 
oraz chrzestni – świadkowie. Duchowny przedstawia przystępującego do sa-
kramentu oraz naznacza go znakiem krzyża ze słowami: „Znaczę cię zna-
kiem krzyża (znak krzyża) świętego, bo Jezus Chrystus odkupił cię na krzyżu 
Golgoty” lub: „Należysz do Chrystusa ukrzyżowanego, dlatego przyjmij znak 
krzyża (znak krzyża) świętego”. Następnie wypowiada modlitwę o uwolnienie 
od mocy szatana i udzielenie nowego życia. Ksiądz zwraca się do chrzestnych 
lub świadków chrztu, czy chcą oni w imieniu wspólnoty towarzyszyć katechu-
menowi i wspierać go radą i pomocą. Po twierdzącej odpowiedzi ma miejsce 
zwiastowanie Słowa, w którym duchowny wygłasza homilię na wybrany tekst 
Pisma Świętego. 

Po tej części ksiądz pyta o gotowość podjęcia nowego życia i wyrzecze-
nie się „wszystkich mocy, myśli i sił szatańskich”47. Katechumen na zada-
ne pytania trzykrotnie odpowiada: „wyrzekam się”. Następnie ma miej-
sce wyznanie wiary: ksiądz pyta trzykrotnie kolejno o wiarę w Boga 
Ojca, Syna i Ducha Świętego, na co katechumen każdorazowo odpowia-
da „wierzę”. Ksiądz zwracając się już do wszystkich zebranych, zapra-
sza do wspólnego złożenia wyznania według Symbolu Apostolskiego48, 
po czym pyta przystępującego do sakramentu, czy na podstawie wspól-
noty wiary pragnie być ochrzczony. Po wyraźnej odpowiedzi twierdzą-
cej: „Tak, chcę być ochrzczony” ksiądz podchodzi razem z katechume-
nem i chrzestnymi – świadkami do chrzcielnicy, gdzie błogosławi wodę 
słowem (Mt 28, 18–20 oraz J 3, 16) i znakiem krzyża oraz wypowiada 
sentencje o wodzie chrztu, która z ustanowienia Chrystusa jest znakiem 
śmierci i życia. W powyższych słowach ksiądz przywołuje doświadczenia 
z historii zbawienia związane z wodą: potop, przejście przez Morze Czer-

46   Por. tamże, s. 46.
47   Por. tamże, s. 50.
48   Por. tamże, s. 52.
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wone, chrzest Jezusa w Jordanie, wszystko to jako biblijną figurę śmierci 
i zmartwychwstania49. Następnie duchowny pyta katechumena o imię, któ-
re przyjmuje w chrzcie świętym i gdy ten je podaje, jednocześnie pochyla 
głowę nad chrzcielnicą. Ksiądz trzykrotnie polewając wodą głowę kate-
chumena mówi: „N. (wymienia imię katechumena), chrzczę ciebie w imię 
(znak krzyża) Ojca i (znak krzyża) Syna i Ducha (znak krzyża) Świętego”, 
na co ochrzczony wypowiada „Amen”. Po czym wszyscy zebrani na we-
zwanie liturga wypowiadają słowa modlitwy Ojcze nasz i w ten sposób 
kończy się część związana z właściwym chrztem. 

W dalszej części uczestnicy tego wydarzenia podchodzą do ołtarza, gdzie 
ksiądz zadaje ochrzczonemu pytania dotyczące przynależności wyznaniowej. 
Jest to swego rodzaju akt konfirmacji, czyli potwierdzenia przyjęcia chrztu 
i przynależności do konkretnego wyznania50. Po potwierdzeniu przekona-
nia o zgodności nauki Kościoła ewangelicko-augsburskiego ze słowem Bo-
żym oraz ślubowaniu dochowania wierności temu wyznaniu przez trwanie 
we wspólnocie Słowa i Eucharystii ochrzczony klęka przed ołtarzem, a du-
chowny nakładając ręce, mówi: 

Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię odro-
dził z wody i z Ducha Świętego, i odpuścił ci wszystkie twoje grzechy, niech 
cię wzmocni swoją łaską do życia wiecznego. Błogosławieństwo w trój-
cy świętej jedynego Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech spocznie 
na Tobie, i niech pozostanie z tobą, na wieki. Pokój niech będzie z (znak 
krzyża) tobą.

Liturgia kończy się wręczeniem świecy chrzestnej ze słowami Jezusa: „Ja 
jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, 
ale będzie miał światłość żywota” (J 8, 12b).

Następnie na podstawie chrztu, który miał miejsce, ksiądz przypomina 
zobowiązanie do kroczenia drogą wiary, do którego powyższy sakrament 
obliguje także wszystkich zgromadzonych. Modlitwa o odnowienie wiary, 
wzmocnienie odwagi i udzielenie nowej nadziei w naśladowaniu Jezusa oraz 
błogosławieństwo Aaronowe kończą właściwy chrzest dorosłego katechume-
na, po którym następuje liturgia eucharystyczna.

49   Por. tamże, s. 54–55.
50   Por. tamże, s. 56.

164 ks. Roman Piotr Pracki164 ks. Roman Piotr Pracki



Błogosławieństwo jednorocznego dziecka

Rodzice i rodzice chrzestni przychodzą do kościoła w pierwszą rocz-
nicę narodzin lub chrztu dziecka, aby podziękować za dotychczasowe 
Boże prowadzenie. Uroczystość ma miejsce podczas końcowej części 
niedzielnej liturgii. Jeśli jest to jedynie nabożeństwo słowa Bożego, 
to rzeczone błogosławieństwo może też być udzielone po wyznaniu wia-
ry, z kolei gdy sprawowana jest komunia święta, wtedy ceremonia od-
bywa się po homilii lub po kolekcie pokomunijnej51. W trakcie śpiewu 
doksologii lub w innym przewidzianym momencie nabożeństwa, rodzice 
i chrzestni podchodzą z dzieckiem do ołtarza, gdzie ksiądz zwraca się 
do nich z pozdrowieniem (Mk 10, 14–16; Ps 8), które przechodzi w mo-
dlitwę dziękczynną: 

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zrodzony z Marii Panny. Dziękujemy 
Ci za to, że stałeś się dzieckiem i niejednokrotnie okazywałeś dzieciom swą 
wielką miłość, biorąc je w ramiona i błogosławiąc je. Dziękujemy Ci rów-
nież za to, że stawiałeś nam dzieci za wzór wiary i pokory. Na twój rozkaz 
przynosimy dzisiaj N. (imię, imiona dziecka) do Ciebie, tak jak przed rokiem 
przynieśliśmy go (ją) do chrztu świętego, oddając Tobie na własność. Razem 
z rodzicami chcemy Ci, Panie, podziękować za wszystko, co w ciągu pierw-
szego roku życia im podarowałeś. Powierzamy N., rodziców i ich dom Twojej 
łaskawej opiece na dalsze lata życia. Spraw, by to dziecko było wychowywa-
ne w miłości i wierności do Ciebie i Twojego Kościoła, do słowa Świętego 
i do przykazań. Pozwól, by rosło Tobie na chwałę, a rodzicom i Kościołowi 
ku pożytkowi. Spraw, Panie, aby N. „przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski 
u Boga i ludzi”. Wysłuchaj nas, Ty, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen52.

Następnie duchowny kładzie ręce na głowę dziecka i mówi: „Niech ci bło-
gosławi i niech strzeże twojego serca i umysłu wszechmogący i miłosierny 
Bóg: (znak krzyża) Ojciec, Syn, i Duch Święty”, po czym następuje rozesła-
nie: „Idźcie w pokoju Pana, a Pan niech zawsze będzie z wami”, na co rodzice 
i rodzice chrzestni odpowiadają „Amen”.

51   Por. tamże, s. 61.
52   Tamże, 62–63.
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Konfirmacja

Konfirmacja poprzedzona jest publiczną rozmową (potocznie nazywaną 
egzaminem konfirmacyjnym), podczas której proboszcz zadaje konfirman-
tom pytania na temat treści biblijnych, prawd wiary, nauczania Kościoła, 
znaczenia sakramentów, itp53. Rozmowa przedkonfirmacyjna składa się 
z trzech zasadniczych części: publicznej rozmowy, wyznania wiary mło-
dzieży mającej przystąpić do konfirmacji oraz modlitwy przyczynnej zboru. 
Celem powyższego jest podzielenie się przez młodzież wiedzą nabytą pod-
czas katechizacji, osobistą wiarą oraz wiarą Kościoła. Rozmowa jest częścią 
nabożeństwa liturgii słowa, które rozpoczyna się procesjonalnym wejściem 
konfirmantów do kościoła. Proboszcz po pierwszej pieśni oraz introicie54 
rozpoczyna od wezwania imienia Trójcy Świętej oraz kolekty, po której 
młodzież czyta od ołtarza wyznaczone teksty Pisma Świętego. Właściwa 
rozmowa rozpoczyna się po czytaniach, czyli w miejscu wyznania wiary. 
Treść zadawanych pytań oparta jest na materiale katechetycznym ostatnich 
dwóch lat nauczania. Pierwotnie były to treści biblijne oraz Mały i Duży 
Katechizm autorstwa Marcina Lutra55. Obecnie jest to zbiór ponad czterystu 
pytań, które poszerzone zostały o wiadomości z zakresu historii Kościoła 
i ekumenii56. Rozmowę proboszcza z konfirmantami kończy pieśni zboru57, 
po czym zaprasza on zgromadzonych w kościele do modlitwy za młodzież 
i kończy wspólnym Ojcze nasz. Po doksologii ksiądz udziela błogosławień-
stwa oraz śpiewana jest pieśń na zakończenie58.

Nabożeństwo konfirmacyjne tradycyjnie ma miejsce w dniu Zesłania Du-
cha Świętego. Rozpoczyna się od procesjonalnego wejścia młodzieży pro-
wadzonej przez radę parafialną, rodziców, katechetów i duchownych. Jest 
to nabożeństwo eucharystyczne w którym spowiedź powszechna ma miej-
sce przed liturgią słowa Bożego59, w której opuszcza się Credo60 – wyzna-

53   Por. tamże, s. 18.
54   Por. Śpiewnik ewangelicki…, dz. cyt., nr 111, s. 1474.
55   Por. J. Gross, Chcę być konfirmowany, Warszawa 1976.
56   Por. A. Jagucki, Pytania wiary. Mały katechizm ks. Marcina Lutra w pytaniach i odpo-

wiedziach, Bielsko-Biała 1998.
57   Por. Śpiewnik ewangelicki…, dz. cyt., nr 393, s. 553.
58   Por. tamże, nr 314, s. 442.
59   Por. tamże, nr 104, s. 1467.
60   Por. Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest…, dz. cyt., 

s. 68.
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nie wiary jest centralnym punktem aktu konfirmacji. Przed i po kazaniu zbór 
śpiewa pieśni61, następnie bezpośrednio przed aktem konfirmacji przedstawi-
ciele młodzieży wygłaszają podziękowania skierowane kolejno do rodziców, 
do zboru i rady parafialnej, a następnie do księży i nauczających. 

Właściwa konfirmacja składa się z odnowienia przymierza chrztu święte-
go oraz wyznania wiary w Boga. Celebracja rozpoczyna się przed ołtarzem, 
gdzie ksiądz wypowiada następujące słowa modlitwy: 

Drogi nasz Boże i Ojcze, oto konfirmanci stają przed Twoim obliczem, aby po-
dziękować Ci za to, że na początku ich życia przez sakrament chrztu świętego 
przyjąłeś ich do społeczności Jezusa Chrystusa. Bardzo Cię prosimy, udziel 
im darów Ducha Twego Świętego, aby przed zgromadzonym zborem z rado-
ścią i ufnością wyznali Ciebie i oczekiwali na Twoje ojcowskie błogosławień-
stwo. Spraw w swojej wielkiej łasce, aby całym swoim życiem oddawali To-
bie chwałę. Prosimy, powiedz teraz na ich przyrzeczenie swoje boskie „Tak” 
i „Amen”62. 

Następnie duchowny zwraca się do młodzieży, przypominając im, że zostali 
przez chrzest przeniesieni z ciemności do światłości, poznali Pismo Święte, za-
poznali się ze znaczeniem sakramentów oraz nauczaniem Kościoła – przyjęcie 
i wyznanie tych prawd daje pełny udział w Eucharystii63. 

Odnowienie przymierza chrztu świętego rozpoczyna się od wyrzeczenia się 
przez konfirmantów szatana oraz wszystkich jego spraw i czynów oraz zawie-
rzenia Trójcy Świętej, po czym na wezwanie duchownego zmawiają w dalszej 
części Apostolicum. Następnie ksiądz dopytuje: „Czy wierzysz z całego serca 
w to, co wyznałeś? Czy przyrzekasz pozostać i wzrastać w wierze chrześcijań-
skiej i nauce Kościoła ewangelicko-augsburskiego?”. Gdy każdy z osobna od-
powie: „Wierzę i przyrzekam z pomocą Bożą!”, ksiądz potwierdza przymierze 
chrztu (Iz 54, 10), udziela wszystkich przysługujących praw według ustano-
wionego porządku: „W imię (znak krzyża) Ojca i Syna, i Ducha Świętego”64, 
na co konfirmanci odpowiadają: „Amen”. Po tych słowach młodzież odwraca 
się przodem do zboru, a duchowny zwraca się do zebranych: 

61   Śpiewnik ewangelicki…, dz. cyt., nr 104, 448, s. 155–156, 624–625.
62   Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego), Chrzest…, dz. cyt., 

s. 69.
63   Por. tamże, s. 70.
64   Tamże, s. 72.
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Drogi zborze! Przyjmij tych młodych ludzi, naszych braci i siostry, do spo-
łeczności dojrzałych członków parafii. Prośmy wspólnie o dary i moc Du-
cha Świętego dla nich, o Jego obecność w ich życiu, a także siłę do wytrwa-
nia w wierze chrześcijańskiej. Uczyńmy to słowami starokościelnej pieśni 
do Ducha Świętego,

po czym wszyscy śpiewają „Przyjdź, Duchu Święty, Stwórco, przyjdź…”65. 
Po odśpiewaniu hymnu ksiądz i konfirmaci klękają przed ołtarzem; duchow-
ny zmawia modlitwę dziękczynną za chrzest i błagalną o dary Ducha Świę-
tego. Następnie wszyscy wstają i już każdy z osobna wezwany po imieniu 
podchodzi do ołtarza, gdzie klęka, a ksiądz odczytując werset konfirmacyj-
ny, nakłada ręce i błogosławi.

Druga część obrzędu to Confirma Deus, które jest mówione lub śpiewa-
ne przez liturga w dialogu z konfirmantami i zborem66. Po doksologii ksiądz 
zwraca się do młodzieży konfirmacyjnej słowami apostolskiego pozdrowie-
nia (por. 1 P 5, 19; 1 Tes 5, 23), po czym rozpoczyna się powszechna modli-
twa Kościoła (Ektenia) zakończona kolektą, po której rozpoczyna się litur-
gia eucharystyczna. Zależnie od lokalnego zwyczaju konfirmanci mogą być 
ubrani w alby przypominające szatę chrzcielną i szatę zbawienia lub stroje 
ludowe – zwyczaj taki panuje w niektórych parafiach śląska cieszyńskiego. 
W większości wspólnot nie ma jednak ustalonej zasady co do stroju konfir-
macyjnego, podobnie nie wspominają o tym prawo kościelne ani porządki li-
turgiczne. Kwestia stroju oraz innych zwyczajów związanych z konfirmacją, 
które nie mają bezpośredniego związku z liturgią wyznania wiary i przyjęcia 
do Kościoła, mają charakter adiaforyczny i związane są jedynie z lokalnymi 
zwyczajami.

Konwersja

Konwersją (przejściem) nazywamy wstąpienie do Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego osoby dorosłej ochrzczonej w innym Kościele chrześcijań-
skim. Wstąpienie osoby nieochrzczonej następuje przez chrzest dorosłego 
katechumena. Konwersja jest możliwa po odpowiednio długim okresie przy-

65   Śpiewnik ewangelicki…, dz. cyt., nr 226, s. 326–327.
66   Por. Agenda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego). Chrzest…, dz. cyt., 

s. 75.
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gotowania i zapoznaniu się z zasadami luteranizmu. Publiczny akt przystąpie-
nia do wspólnoty odbywa się podczas nabożeństwa z sakramentem Euchary-
stii. W uzasadnionych przypadkach może to być odrębna uroczystość, wtedy 
konieczna jest obecność co najmniej dwóch świadków, którzy są członkami 
zboru. Osoby te wraz z prowadzącym księdzem i konwertytą podpisują pro-
tokół wstąpienia do Kościoła.

Akt wstąpienia do Kościoła rozpoczyna się od wezwania imienia Trójcy 
Świętej, po którym ksiądz czyta wybrane przez siebie słowo Boże, które 
w dalszej części jest podstawą homilii. Na zakończenie przemówienia du-
chowny zaprasza wszystkich do modlitwy, w której składa dziękczynienie 
za Jezusa Chrystusa, w którym Bóg założył fundament Kościoła, który 
przez słowo i sakramenty jest miejscem umocnienia wiary. W dalszej czę-
ści ma miejsce modlitwa wstawiennicza za osobę wstępującą do wspól-
noty oraz prośba o udzielenie jej darów Ducha Świętego i wytrwałości 
w wierze67. Podobnie jak w przypadku chrztu dorosłego katechumena, 
duchowny zadaje pytania o gotowość i pewność co do podjętej decyzji, 
jak też pytania związane z wyznaniem wiary i przynależności konfesyjnej. 
Pierwsze pytanie: 

Drogi bracie (droga siostro) w Panu. Przed Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym 
i w obecności tego zboru (tych chrześcijańskich świadków) pytam cię: Czy 
chcesz z własnej i nieprzymuszonej woli wstąpić do Kościoła ewangelicko- 
-augsburskiego, czyli luterańskiego? Jeśli tak, odpowiedz głośno: Tak. 

Następnie duchowny zadaje kolejno trzy pytania związane z zasadami Ko-
ścioła: sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia68. Po czym du-
chowny pyta: „Czy wierzysz też, że w sakramentach świętych: chrzcie świę-
tym i Wieczerzy Pańskiej dana jest nam łaska Boża?”. Osoba konwertująca 
odpowiada na powyższe cztery pytania jednym: Wierzę. Ostatnie pytanie do-
tyczy gotowości naśladowania Zbawiciela i wytrwania w nauczaniu Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, na które osoba wstępująca odpowiada: „Ślubuję 
z pomocą Bożą”. Następnie duchowny mówi: 

Na twoje wyznanie i ślubowanie, jako powołany i ustanowiony sługa Kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego przyjmuję cię do społeczności tego Kościoła 

67   Por. tamże, s. 79.
68   Por. M. Uglorz, Marcin Luter, ojciec Reformacji, Bielsko-Biała 1995, s. 126.
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i udzielam ci wszystkich praw przysługujących jego wiernym: w imię (znak 
krzyża) Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Następnie osoba wstępująca klęka przed ołtarzem, gdzie ksiądz nakładając 
ręce na jej głowę, wypowiada słowo o chrześcijańskim powołaniu i poświę-
ceniu (por. 1 P 5, 10; 1 Tes 5, 23) oraz udziela błogosławieństwa.

podSumowanie

Wszystkie rytuały inicjacyjne w Kościele luterańskim są nierozerwalnie 
związane z sakramentem chrztu świętego. Ten z kolei wymaga, aby odby-
wał się zgodnie z obowiązującym porządkiem oraz – z wyjątkiem zagrożenia 
życia – miał miejsce w poświęconej do tego celu przestrzeni oraz prowadzo-
ny był przez wyświęconego duchownego. Chrzest jest tak bardzo związany 
z urzędem, w którym zwiastowane jest Słowo i sprawowane są sakramenty, 
że nawet w sytuacji, gdy jest on udzielony przez świeckiego członka Ko-
ścioła, wymaga liturgicznego potwierdzenia w nabożeństwie przez ordyno-
wanego księdza. O znaczeniu inicjacji stanowi także zwyczaj błogosławienia 
jednorocznego dziecka, kiedy to nie tylko dziękuje się Bogu za pierwszy rok 
życia, ale i przypomina rodzicom i rodzicom chrzestnym ich zobowiązanie 
do chrześcijańskiego wychowania kolejnego pokolenia. 

W teologii Marcina Lutra sakrament chrztu świętego ma przede wszystkim 
znaczenie uwolnienia człowieka z grzechu pierworodnego oraz władzy szata-
na przez przyjęcie bezwarunkowej miłości Boga w Jezusie Chrystusie. Tym 
samym chrzest traktowany jest w Kościele ewangelicko-augsburskim jako 
zasada życia, która odnawiana jest przez codzienne wybory. W komentarzu 
do drugiego artykułu wiary Marcin Luter pisze: 

Wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, 
Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Świę-
ty przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze po-
święcił i utrzymał; tak jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, 
oświeca, poświęca i w prawdziwej, jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzy-
muje; w którym to chrześcijaństwie mnie i wszystkim wierzącym codziennie 
wszystkie grzechy obficie odpuszcza, a dnia sądnego mnie i wszystkich umar-

170 ks. Roman Piotr Pracki170 ks. Roman Piotr Pracki



łych z martwych wskrzesi i mnie wraz ze wszystkimi wierzącymi da żywot 
wieczny w Chrystusie. To jest istotną prawdą!69. 

Dyskurs teologiczny luterańskich ksiąg wyznaniowych na temat inicja-
cji chrześcijańskiej prowadzony był w kontekście współczesnych Lutrowi 
ruchów anabaptystycznych. W związku z powyższym zarówno Mały jak 
i Duży katechizm podkreślają sprawczą moc Boga w chrzcie, która wyposaża 
człowieka do nowego życia w Chrystusie. Wobec doniosłości doświadcze-
nia łaski Jezusa w chrzcie, przez działanie Ducha Świętego jako wydarzenie 
warunkujące możliwość przystępowania do Eucharystii, umiejscowiony jest 
na drugim planie. Mimo to należy pamiętać, że w tym względzie, w zależ-
ności od lokalnej tradycji, praktykowany jest u luteranów zwyczaj Kościo-
ła zachodniego, gdzie młodzież przystępuje do komunii w czternastym roku 
życia, jak też obrzędowość Kościoła wschodniego, wedle której Eucharystia 
udzielana jest także niemowlętom od dnia chrztu świętego.

Porównanie porządku liturgicznego polskich luteranów do agendy Kościoła 
północnoamerykańskiego w części Afirmation of Baptism wykazuje brak roz-
różnienia pomiędzy konfirmacją i konwersją70. Powyższy porządek podkre-
śla, że inicjacja kościelna następuje w pełni przez sakrament chrztu świętego, 
natomiast wyznanie złożone w akcie konfirmacji wprowadza ochrzczonego 
w zbiorową, a tym samym publiczną przestrzeń wiary, w której powszechne 
jest zrozumienie aktu łaski Bożej udzielonej przez słowo i wodę71. Potwier-
dzenie sakramentu inicjacji ma w Kościele luterańskim w Stanach Zjedno-
czonych i Kanadzie wymiar uniwersalny – wiąże się bowiem z „przyjęciem” 
nie tyle do wspólnoty konfesyjnej, lecz „jednego świętego, katolickiego (po-
wszechnego) i apostolskiego Kościoła, we wspólnocie Ewangelii”72. Ponadto 
przedstawiciel wspólnoty (np. radny parafialny), przedstawia kandydata lub 
kandydatów duchownemu, zaświadczając o ich nowonarodzeniu w chrzcie 
świętym. Następnie ksiądz ogłasza, co jest istotą nowonarodzenia z chrztu 
i konsekwencją przyjęcia Jezusa jako zbawiciela, dalej pyta każdego z kon-
firmantów: „Czy wyrzekasz się wszelkiego zła, szatana i wszystkich jego 
spraw?”. Po twierdzącej odpowiedzi kolejne pytania są frazami zaczerpnięty-

69   Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, dz. cyt., s. 46.
70   Por. Lutheran Book of Worship…, dz. cyt., s. 198.
71   Por. tamże, s. 198.
72   Por. tamże.
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mi z apostolskiego wyznania wiary: „Czy wierzysz w Boga Ojca? Czy wie-
rzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Czy wierzysz w Boga Ducha Świę-
tego?”. Konfirmant odpowiada kolejnymi trzema artykułami Apostolicum. 
Po wyznaniu wiary ksiądz zaprasza do wspólnej modlitwy w formie prosko-
midii, po której zgromadzonym przed ołtarzem zadaje pytanie, czy są gotowi 
potwierdzić swoim życiem to, co Bóg zapoczątkował w chrzcie oraz wytrwać 
w naśladowaniu Jezusa Chrystusa73. Ceremonia kończy się modlitwą dzięk-
czynną i przyczynną o zachowanie i wsparcie konfirmantów oraz udzielenie 
im darów Ducha Świętego, podczas której klęczą oni przed ołtarzem. Jedy-
ne rozróżnienie pomiędzy konwersją a konfirmacją polega na nałożeniu rąk 
przez duchownego podczas drugiej z uroczystości inicjacyjnych oraz imien-
nym błogosławieństwie74. 

W liturgii eucharystycznej nabożeństwa, w którym sprawowany jest 
chrzest lub konfirmacja, może zostać zmieniony tekst prefacji. Agenda Ko-
ścioła luterańskiego podaje trzy możliwe wersje, w których po wstępnym 
dziękczynieniu dodane może być zdanie podkreślające powołanie w sakra-
mencie chrztu świętego. Następnie prefacja przywołuje doksologię aniołów, 
na co zbór odpowiada śpiewając: „Święty, Święty, Święty…”75.

Reasumując przegląd rytów inicjacyjnych w Kościele luterańskim w Polsce, 
należy zauważyć ich konfesyjny charakter, który sprawia, że poza przyjęciem 
do Kościoła powszechnego omówione teksty wiążą się z konkretną wyznanio-
wością. Z kolei agenda Kościołów północnoamerykańskich, która w dialogach 
multilateralnych wskazywana jest jako reprezentatywna dla wspólnoty Świa-
towej Federacji Luterańskiej76, ma charakter inkluzyjny, w którym wszystkie 
rytuały są przyjęciem do świętego, apostolskiego i powszechnego Kościoła. 
Niemniej inicjacja w sakramencie chrztu świętego ma w naszym kraju także 
wymiar ekumeniczny. W dniu 23 stycznia 2000 roku hierarchowie siedmiu 
denominacji77 podpisali Deklarację Kościołów w Polsce na progu trzeciego 

73   Tamże, s. 201.
74   Por. tamże.
75   Śpiewnik ewangelicki…, dz. cyt., nr 359, s. 1374–1375.
76   Światowa Federacja Luterańska powołana w 1947 r. zrzesza 145 lokalnych Kościo-

łów z 79 krajów, obejmujących ok. 70 mln wyznawców. Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w RP jest jedną ze wspólnot założycielskich ŚFL.

77   Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół ewangelicko-metodystyczny, Kościół 
ewangelicko-reformowany, Kościół polskokatolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Pra-
wosławny, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół katolicki.
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tysiąclecia, zatytułowaną Sakrament Chrztu znakiem jedności78. Jej orzeczenia 
są następujące:

Dziękując Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, za dwa 
tysiące lat Nowego Przymierza i za ponad tysiąc lat chrześcijaństwa na zie-
miach polskich, podpisane niżej Kościoły, w nawiązaniu do wieloletnich prac 
teologiczno-ekumenicznych w świecie i w Polsce oraz przyjętych wspólnie do-
kumentów (zwłaszcza Dokumentu z Limy, 1982 r.), z radością uznają i potwier-
dzają swoją posługę przez chrzest i oświadczają:

1. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustanowił sakrament chrztu i po-
lecił go udzielać (Mt 28, 19; Mk 16, 16). Chrzest jest wyjściem z niewoli 
(1 Kor 10, 1–2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, 
wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, 
obmyciem z grzechu (1 Kor 6, 11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5, 14), 
nowymi narodzinami (J 3, 5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3, 21), 
odnowieniem przez Ducha (Tt 3, 5), zwróconą do Boga prośbą o dobre su-
mienie (1 P 3, 21) i wyzwoleniem, które prowadzi do jedności w Jezusie 
Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan spo-
łeczny, rasę czy płeć (Ga 3, 27–28; 1Kor 12, 13).

2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześcijan 
między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi początek życia w Chrystusie, 
którego celem jest „uwielbianie chwały” (Ef 1, 14).

3. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie wspólnie ponoszą odpowie-
dzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni żyją 
dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje, oczekując 
w nadziei na objawienie się nowego stworzenia Bożego oraz na czas, gdy Bóg 
będzie wszystkim we wszystkich (Rz 8, 18–24; 1 Kor 15, 22–28.49–57) (Do-
kument z Limy, nr 9). Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, 
aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały 
swoją wspólnotę.

78   Sakrament Chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego 
tysiąclecia, Warszawa 23 stycznia 2000. 
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Niżej podpisane Kościoły uroczyście uznają ważność chrztu świętego udzielone-
go przez duchownego: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-
-Metodystyczny, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Polskokatolicki, 
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Starokatolicki Kościół Mariawi-
tów, Kościół Katolicki.

SuMMARy

Initiation rites in the Lutheran Church
In the Lutheran tradition reception into the church community is inextricably linked 

with the grace of Jesus Christ, which is given in the sacrament of baptism. God’s so-
vereignty makes his grace work independently of human attitudes and decisions – for 
this reason in the Evangelical understanding of initiation through sacrament, baptism 
is an act resulting from the nature of God (opus prioprium Dei in Christo), who makes 
us his children. Baptism is both God’s confession of love and his promise of fidelity 
to man. Reformation retained infant baptism as the most obvious form of the uncon-
ditional character of the Creator’s promise towards his creation.

When baptism is administered to infants or children the priest, the parents and 
godparents meet for a preparatory pastoral conversation to discuss the meaning and 
essence of the sacrament and the responsibilities of parents and godparents. Young 
people and adults prepare to receive baptism during special lessons (catechumenate). 
Infant baptism is also related to the custom of a special blessing given to a child 
on their first birthday. The rite is characteristic of Evangelical Church of the Augsburg 
Confession in Poland – parents celebrating the first birthday or the first anniversary 
of the baptism, bring their child into the Church asking the congregation for thanks-
giving and blessing.

The sacrament of initiation is complemented by confirmation, which enables 
participation in the Eucharist. For Lutherans it is both a remembrance of baptism 
and a personal renewal of the covenant with God. In Evangelical theology, the rite 
is equivalent to the Roman Catholic Sacrament of Confirmation, understood as a vo-
tum postbaptismale.

The third and final initiation rite next to baptism and confirmation is conversion 
or the act of joining the Church. Adults who have not been baptized and wish to join 
the Lutheran Church, can do so by attending catechumenate meetings and receiving 
baptism. Adults who were baptized in another Christian denomination, are received 
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after they have completed training in the faith equivalent at least to confirmation in-
struction. The conversion rite is presided over by a minister and takes place in the pre-
sence of the local congregation during a Sunday service, or otherwise in the presence 
of at least two witnesses, who must be members of the Evangelical Augsburg Church.

Baptism and other initiation rites are essentially administered in a church, chapel 
or other place of assembly intended for that purpose. Churches and chapels, as places 
of the community’s liturgical life, are properly dedicated to this purpose. The most 
interesting from the perspective of initiation is the dedication of a new baptismal font, 
which is made by the diocesan bishop or the pastor during the Sunday service before 
the first baptism is administered.

Basically the sacrament of initiation takes place during the service in the Liturgy 
of God’s Word. Large parishes designate one or two Sundays a month during which 
baptism can be received. Baptism is performed by an ordained priest, but in the case 
of emergency baptism any baptized believer may be the celebrant.

Summing up the overview of the initiatory rites of the Lutheran Church in Poland, 
one should note their confessional character. The various rites of initiation discussed 
in the text have a strong denominational imperative. However, in Poland there is also 
an ecumenical dimension to initiation through the sacrament of baptism. On Janu-
ary 23, 2000 the hierarchs of seven denominations signed the document: Declaration 
of the Churches in Poland at the threshold of the third millenium – the sacrament 
of baptism as the sign of unity.
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Jarosław Superson SAC
KRAKóW 

L’analisi del rito del battesimo  
nella Comunità Valdese  
(L’iniziazione cristiana nell’ambiente protestante)

Anche la conoscenza della storia, della dottrina, della liturgia, dell’attività ca-
ritativa e apostolica degli altri cristiani non mancherà di giovare ad un’azione 
ecumenica sempre più incisiva. Voglio incoraggiare quegli Istituti che, per nativo 
carattere o per successiva chiamata, si dedicano alla promozione dell’unità dei 
cristiani e per essa coltivano iniziative di studio e di azione concreta. 

Giovanni Paolo II, Vita consecrata 101

introduzione

Prima di leggere il rito del battesimo che oggi si usa nella Comunità protestante- 
-valdese1 in Italia e che presenteremo nella seconda parte del nostro lavoro, dob-
biamo fermarci per ricordare l’evento di Pietro Valdo (Pietro de Valdes) e la sua 
dottrina di fede, a Lione, nella Francia mediterranea alla fine del XII secolo. 

Nel 1175 circa un mercante di Lione, Pietro Valdo fondó un movimento 
laico che nella sua prassi e dottrina aveva sottolineato la vita di penitenza 
e di povertà2. L’evento principale che portò al cambiamento di vita del no-

1   Dopo la pubblicazione del documento Dominus Jesus nel 2000 da parte della Congrega-
zione della Dottrina della fede, non è facile considerare e titolare la Comunità Valdese come 
Chiesa, ma la Comunità ecclesiale (vedi Dominus Jesus 17).

2   Cf. p. Ricca, Valdesi, [in] Grande dizionario delle religioni, (a cura di p. Poupard), vol. 2. 
Assisi. Casale Monferrato 1988, pag. 2209.



stro personaggio, ricco mercante, fu il racconto della vicenda di s. Alessio 
durante le devastazioni e la carestia del 1173, che lo spinse a regalare tutta 
la sua ricchezza ai poveri come diceva Gesù „Se vuoi essere perfetto, va’, 
vendi quello che possiedi, dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni 
e seguimi” (Mt 19, 21). Ci si avvicina così alla povertà apostolica della Chiesa 
primitiva3. Pietro Valdo trovò i seguaci e il suo movimento ebbe il nome „po-
veri di Lione”4. Questa comunità imitava gli apostoli, non soltanto vivendo 
giorno dopo giorno nella povertà, ma anche predicando a due a due sulle piaz-
ze di Lione. Per questa attività Pietro Valdo aveva tradotto, prima il vangelo 
in lingua volgare, e poi altri libri della Sacra Scrittura. L’arcivescovo di Lio-
ne vietò loro di predicare, dicendo che non erano bene preparati per questo 
incarico. Il Concilio III lateranense che ebbe luogo nel 1179 si preoccupava 
anche della causa degli eretici e dei „poveri di Lione”. Sua santità, papa Ales-
sandro III pur approvando la comunità di Pietro Valdo non diede il permesso 
di predicare senza il benestare dell’autorità vescovile5. Senza l’approvazione 
dell’autorità ecclesiale P. Valdo e i suoi seguaci predicavano in Lombardia; 
in seguito però il Sinodo di Verona nel 1184 scomunicò la comunità dei „po-
veri lionesi”. Ma le loro prediche avevano seminato nella terra di Lombardia 
il chicco della sua dottrina che fioriva e cresceva. Nasce così il movimento, che 
nella storia ebbe il nome di „Poveri Lombardi”, che abbastanza presto si al-
lontanò dal legame con il suo fondatore P. Valdo6. Negli anni seguenti la co-
munità di P. Valdo passa dallo scisma all’eresia. Facilmente si può osservare 
che al fondo della loro dottrina in origine sta il donatismo, che sottolineava 
la virtù del sacramento e la sua efficacia nella santità del ministro celebrante.  
L’altro errore che vediamo nella sua origine, consiste nel negare la necessi-
tà della potestà del Sacramento dell’ordine. In seguito si vede il tema della 
santità, sottolineando la santità di Dio, ma l’uomo diventa santo soltanto per 

3   Cf. G. Gonnet, Appunti di  storiografia valdese. Corsi di informazione teologica, Roma 
1975, pag. 15.

4   Cf. C. Lecne, Valdo e Valdesi, [in] Enciclopedia cattolica, (comitato direttivo: 
G. Pizzardo, P. Paschini, A. Abelarda, F. Antonelli, P. Barbieri, P. Dezza, A Di Jorio, 
G. Martegiani, C. Pacelli, G. Ricciotti, P. Cartoni), vol. 12, Città del Vaticano, Firenze 
1954, pag. 966.

5   Cf. H. Wolter, H. Beck, Civitas medievale, la scolastica – gli ordini mendicanti XII–XIV 
secolo, [in] Storia della Chiesa, (a cura di H. Jedin), vol. 5/1, Milano 1976, pag. 143. 

6   Cf. Ilario da Milano, Poveri lombardi, [in] Enciclopedia cattolica, (comitato direttivo: 
G. Pizzardo, P. Paschini, A. Abelarda, F. Antonelli, P. Barbieri, P. Dezza, A Di Jorio, G. Marte-
giani, C. Pacelli, G. Ricciotti, P. Cartoni), vol. 9, Città del Vaticano, Firenze 1952, pag. 1866.
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l’amore verso Lui7. Il terzo errore possiamo vederlo nella interpretazione del-
la Bibbia, che mette in rilievo il tema della santità come pratica esteriore della 
povertà. Da parte della Chiesa Cattolica possiamo leggere una ricerca che 
presentava 35 errori; ricerca che si trova nel „Dizionario dell’erudizione” del 
18578. Non abbiamo bisogno di scrivere la storia sistematica della Comunità 
Valdese, ma si vuole ancora aggiungere che i Valdesi negli anni della Rifor-
ma in Europa dopo l’intervento del monaco agostiniano Martin Lutero il 31 
ottobre 1517 e poi di Zwingli e di Calvino, hanno preso nella loro dottrina gli 
elementi del calvinismo e così si avvicinavano alle idee moderne. Essi hanno 
accolto l’idea che la giustificazione si riceve soltanto mediante la fede, sotto-
lineando anche l’elezione eterna da parte di Dio e la predestinazione assoluta9. 
La Rivoluzione Francese portò la libertà ai Valdesi. Le nuove leggi dell’impe-
ro napoleonico riconoscono a tutti i cittadini il diritto di professare la priopria 
fede liberamente10. E così finisce il periodo di trecento anni di persecuzioni. 
I Valdesi costruiscono le loro case e le loro chiese manifestando il loro pen-
siero principale, cioè la povertà evangelica. Però la pace e la tranquillità non 
dura a lungo. Venne la Prima guerra mondiale e poi il regime di Mussolini che 
portò con sé la diffidenza e la sorveglianza verso i Valdesi11. Anche la Chiesa 
Cattolica nel 1934 condannò i Valdesi che diffondevano e insegnavano la loro 
dottrina in Italia12.

  7   Cf. C. Lecne, Valdo e Valdesi, [in] Enciclopedia cattolica, (comitato direttivo: G. Piz-
zardo, P. Paschini, A. Abelarda, F. Antonelli, P. Barbieri, P. Dezza, A Di Jorio, G. Martegiani, 
C. Pacelli, G. Ricciotti, P. Cartoni), vol. 12, Città del Vaticano, Firenze 1954, pag. 968.

  8   Cf. „Valdesi o poveri di Lione”, [w:] Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da. 
S. Pietro sino a nostri giorni specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, 
ai sommi pontefici, cardinali e più celebri scrittori ecclesiastici, ai varii gradi della gerarchia 
della chiesa cattolica, alle città patriarcali, arcivescovili e vescovili, agli scismi, alle eresie, 
ai concilii, alle feste più solenni, ai riti, alle cerimonie sacre, alle capelle papali, cardinalizie 
e prelatizie, agli ordini religiosi, militari, equestari ed ospitalieri, non che alle corte e curia 
romana ed alla famiglia pontificia, ec. cc. ec. (compilazione, G. Moroni Romano), vol. 87, 
Tipografia Emialiana, Venezia 1858, pag. 221–222.

  9   Cf. C. Lecne, Valdo e Valdesi, [in] Enciclopedia cattolica, (comitato direttivo: G. Piz-
zardo, P. Paschini, A. Abelarda, F. Antonelli, P. Barbieri, P. Dezza, A Di Jorio, G. Martegiani, 
C. Pacelli, G. Ricciotti, P. Cartoni), vol. 12, Città del Vaticano, Firenze 1954, pag. 970.

10   Cf. G. Tourn, I Valdesi. La singolare vicenda di un popolo-chiesa (1170–1976), Torino 
1977, pag. 161.

11   Cf. G. Rochat, Regime fascista e chiese evangeliche, [in] Collana della Società di studi 
valdesi, N. 12, Torino 1990, pag. 48.

12   Ibid., pag. 49–55.
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Oggi dopo il Concilio Vaticano II e il famoso „Decretum de oecumeni-
smo”, nonché grazie al grande cambiamento nelle menti di studiosi e semplici 
cristiani sappiamo molto di più delle Comunità protestanti. Purtroppo a causa 
dello scarso numero di membri (alla fine del XX secolo c’erano circa 25000 
membri adulti) la storia, la dottrina e la liturgia della Comunità Valdese non 
è sufficientemente conosciuta da noi. Speriamo che l’apertura del Centro Pro 
Unione da parte della Chiesa Cattolica a Roma e il lavoro svolto dalla facoltà 
teologica dei Valdesi a Roma, rappresentino in modo ottimale l’immagine 
della Comunità Valdese. 

la Struttura del rito del batteSimo dei fanciulli e del 
rito degli adulti

Nella nostra ricerca vogliamo presentare il Rito del battesimo dei fanciulli 
e degli adulti che si svolge nella Comunità evangelica valdese. Adesso mo-
striamo il testo del rito di ambedue le celebrazioni13. Per esaminare ogni frase 
abbiamo apposto una numerazione che non si trova nel testo originale. Questa 
numerazione ci aiuta a vedere dove comincia il nuovo paragrafo con il nuovo 
contenuto.

13   Cf. Liturgia. II. Il battesimo ed i vari riti della Chiesa, Torino 1953, pag. 5–11. 

il batteSimo dei fanciulli

I genitori che desiderano far battez-
zare i propri figli vengano esortati a far-
lo nelle ore di culto, affinché il rito sia 
una pubblica testimonianza della loro 
fede e le loro promesse siano pronun-
ciate in presenza della Comunità. 

Se, per le legittime ragioni, il batte-
simo dev’essere celebrato in casa dei 
genitori, sarà opportuno radunare qui-

il batteSimo degli adulti
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vi per l’occasione un certo numero dei 
fratelli.

Il bambino, in Chiesa come in casa, 
sia possibilmente presentato dai genito-
ri insieme con i padrini e le madrine, se 
ve ne sono.  

Il ministro:

1. Il fratello N. N. (o i coniugi N. N. 
o la sorella N. N.) presenta questo suo 
figliuolo (o figliuola) perché sia battez-
zato secondo la istituzione del nostro Si-
gnore Gesù Cristo. Accogliamo, fratelli, 
con cristiana gioia e circondiamo delle 
nostre preghiere questo agnello della 
greggia del Buon Pastore, sul quale stia-
mo per porre il segno della sua grazia 
e della sua appartenenza. 

2. Il nostro Signore Gesù Cristo, 
prima di salire al cielo, disse ai discepo-
li: „Andate, ammaestrate tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo; insegnando 
loro d’osservare tutte le cose che vi ho 
comandate”. (Matt. 28: 19–20).

3. Per tal modo, il battesimo è sta-
to dal Signore istituito come il segno 
dell’entrata nel Popolo di Dio sotto il 
Nuovo Patto, che è il Patto della grazia. 

1. Il fratello (o i fratelli), N. N., dopo 
essere stato esaminato dal Consiglio di 
Chiesa intorno alla sua fede, domanda 
di essere battezzato secondo la istituzio-
ne del Signore Gesù Cristo, e di entrare 
così a far parte della Chiesa cristiana. 
Accogliamolo, fratelli, con affetto, e cir-
condiamolo delle nostre preghiere. 

2. Il Signore nostro Gesù Cristo, pri-
ma di salire al cielo, disse ai suoi disce-
poli: „Andate, ammaestrate tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Fi-
gliuolo e dello Spirito Santo, insegnando 
loro d’osservare tutte quante le cose che 
v’ho comandate”. E’ dunque volontà di 
Dio, che coloro i quali hanno conosciuto 
ed accettato con fede l’Evangelo, riceva-
no il battesimo qual segno della loro rige-
nerazione e suggello della grazia di Dio. 

3. Questo sacro rito ci ricorda, infat-
ti, che tutti siamo fin dalla nascita con-
taminati dal peccato, e che soltanto la 
grazia, la quale procede dall’amore del 
Padre, ci è assicurata dalla morte e dal-
la risurrezione del Figlio e comunicata 
mediante lo Spirito Santo – soltanto la 
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4. Questo sacro rito ci rammenta che 
tutti siamo per natura contaminati dal 
peccato, ma ci ricorda altresì che, come 
l’acqua netta il corpo, così la grazia di 
Dio purifica le anime nostre dal peccato 
e le rigenera a vita nuova.

5. La Chiesa cristiana, amministran-
do il Battesimo ai piccoli fanciulli, fi-
gliuoli dei credenti, afferma, con gli 
Apostoli, che essi son posti all’ombra 
della grazia di Colui che è l’Iddio no-
stro e l’Iddio dei nostri figliuoli, ed il cui 
Spirito agisce efficacemente anche nel 
cuore dei pargoli. 

6. Il nostro Signore Gesù Cristo, in-
fatti, volle accogliere nelle sue braccia e 
benedire i fanciulli che gli erano presen-
tati, dicendo: „Lasciate i fanciulli venire 
a me”. I suoi Apostoli hanno dichiarato 
che i figli dei credenti sono santi, perché 
partecipano alla consacrazione dei loro 
genitori.

grazia, qui raffigurata dall’acqua, può 
purificare le anime nostre dal peccato 
e rigenerarci a vita nuova. Per tutti co-
loro che si ravvedono e credono nel Si-
gnore Gesù Cristo, il Battesimo è pegno 
e suggello della grazia di Dio. Per esso 
l’anima credente riceve la certezza del 
perdono dei propri peccati e della sua in-
corporazione nel popolo che il Signore 
Gesù si è acquistato col suo sangue. 

4. Tu dunque che chiedi d’essere 
battezzato, dichiari dinnanzi a Dio ed 
alla sua Chiesa di credere in Padre che ci 
ha amati, nel suo Figliuolo Gesù Cristo 
che ci ha redenti, e nello Spirito Santo 
che ci rigenera e santifica. Dichiari di 
voler rinunziare al mondo e al peccato 
e consacrare la tua vita a Dio, nell’ubbi-
dienza ai suoi comandamenti.

5. Prometti altresì, consapevole della 
tua umana debolezza, di valerti con zelo 
dei mezzi di grazia che Dio, nella sua 
bontà, ti offre: di essere membro fedele 
della Chiesa di Cristo, e di perseverare 
nella partecipazione ai culti ed alla San-
ta Cena. 

6. Non è questo che dichiari e pro-
metti?

Risposta: Si.
Il Ministro:

182 Jarosław Superson SAC



7. Spetta a noi tutti, fratelli, che fac-
ciamo parte della famiglia di Dio, di ado-
perarci affinché questi piccoli fanciulli 
crescano nella grazia di Dio e nella co-
munione della Chiesa, circondati di buoni 
esempi, di sani insegnamenti e di assidue 
intercessioni. Ma questi sacri doveri spet-
tano particolarmente a voi che presentate 
questo fanciullo al Santo Battesimo.

8. Promettete dunque di pregare 
per lui di continuo, di curare che sia 
istruito nella verità cristiana contenuta 
nelle Sacre Scritture, di avviarlo con la 
parola e con l’esempio ad una vita di 
fede e d’ubbidienza ai comandamenti 
di Dio?

Risposta: Si.
Il ministro: 

9. Dio vi aiuti a mantenere fedel-
mente la vostra promessa. 

Preghiera. 

10. O Dio e Padre nostro celeste! 
Poiché nella tua infinita bontà vuoi es-
sere l’Iddio nostro e l’Iddio dei nostri 

7. Dio ti ascolti e ti aiuti a mantenere 
fedelmente le tue promesse. 

Preghiera.

8. Dio onnipotente e misericordioso, 
ti ringraziamo d’aver condotto questo 
fratello alla conoscenza di Te e alla fede 
nel tuo Figliuolo Gesù Cristo; e mentre, 
secondo il tuo comandamento, lo battez-
ziamo con acqua perché sia consacrato 
a Te, degnati, o Dio, di battezzarlo col tuo 
Spirito e di comunicare all’anima sua la 
certezza che i suoi peccati gli sono perdo-
nati e che l’hai ricevuto, in virtù dell’ope-
ra di Cristo, nel numero dei tuoi figliuoli.

9. Fagli la grazia di crescere ogni gior-
no in conoscenza, fede, santità e amore. 
Rendilo vincitore nelle tentazioni, for-
tificalo nelle sue debolezze, confortalo 
nelle afflizioni e nelle persecuzioni, aiu-
talo a perseverare sino alla fine, affinché, 
dopo averti glorificato sulla terra, possa 
essere accolto presso di Te nella gloria, 
per Gesù Cristo nostro Salvatore, bene-
detto in eterno. Amen.

Il Ministro procede al battesimo 
dicendo:

10. N.N., io ti battezzo nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.
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figliuoli, ti supplichiamo di compiere la 
tua promessa nel bambino che ti presen-
tiamo. A te lo consacriamo, o Dio, Padre, 
Figliuolo e Spirito Santo. Prendilo sotto 
la tua protezione e ricevilo nella tua san-
ta alleanza. Noi lo battezziamo con ac-
qua; Tu lo battezza con lo Spirito Santo 
affinché, purificato dal peccato, diventi 
una nuova creatura ad immagine tua.

11. Manifestati a lui come Padre 
e Salvatore in Cristo, onde per la tua 
grazia viva in questo mondo come tuo 
figliuolo ed abbia parte un giorno alla 
celeste eredità.

12. Benedici, o Dio, coloro che pre-
sentano questo bambino al santo Batte-
simo e tutti i membri della sua famiglia; 
aiutali a compiere fedelmente i loro do-
veri verso la creatura che hai loro affida-
ta, e di cui un giorno dovranno renderti 
conto; ed a noi tutti fa’ la grazia di ap-
partenerti per il tempo e per l’eternità.

13. Nel nome di Gesù Cristo, Signor 
nostro. Amen. 

Il Ministro battezza il pargolo pro-
nunciando queste parole:

14. N.N., io ti battezzo nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Poi dice ancora:

15. Benedica il Signore questo fan-
ciullo e lo faccia crescere in sapienza, 
insatura, in grazia davanti a Dio e da-
vanti agli uomini.

11. Il Signore ti benedica e ti guardi, 
il Signore sia la tua luce la tua forza, da 
ora in eterno. Amen.

 

12. Avvertenza. Il battesimo, che 
secondo l’uso della Chiesa Valdese si 
compie per aspersione, può venir ammi-
nistrato per immersione a coloro che lo 
domandano.
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lo Schema del rito e la critica del teSto della 
celebrazione

Lo schema del rito

Scrutando ambedue i riti del battesimo, osserviamo che hanno lo stesso 
schema. Lo schema dei riti si sviluppa nel modo seguente:

1. La parte introduttiva del ministro con la presentazione.
2. La risposta: „Si” da parte dei genitori oppure da parte del battezzato.
3. La preghiera.
4. Il ministro che compie il rito usando la formula trinitaria.
5. La benedizione conclusiva.

La critica del testo del battesimo dei fanciulli

Vogliamo adesso esaminare il primo testo del rito del battesimo, cioè 
il battesimo dei bambini. Dinstinguiamo i temi principali che lo costituisco-
no, e svolgendo la ricerca cominciamo dalla rubrica dove troviamo il luogo, 
il posto della celebrazione del battesimo.

La rubrica. La prima informazione che viene data nella prima frase dice 
che il battesimo si svolge nelle ore di culto. Allora, il luogo proprio del 
rito è nella comunità cioè nella Chiesa – cristianità, come vienie chiamata 
la Chiesa nelle opere del primo protagonista della Chiesa riformata, M. Lute-
ro. La Chiesa è stata fondata e strutturata dalla Parola di Dio14. Nel testo della 
rubrica non si vede ancora che il rito si svolge nell’edificio ecclesiastico. 
Invece osserviamo che l’accento cade sulla comunità che deve fare pubblica 
testimonianza della sua fede. Quella testimonianza ha un aspetto di procla-
mazione della fede in Gesù.

Nella seconda frase della rubrica si avvisa che il rito si può celebrare, 
per legittime ragioni, nella casa dei genitori. Ma poi subito si aggiunge  
che per la celebrazione nella casa vi si deve radunare un certo numero 
di fratelli, cioè di credenti.

14   Cf. K. Barth, Introduzione alla teologia evangelica. Con un’appendice autobiografica 
sui rapporti Barth Schleiermacher, (a cura di G. Bof), Alba 1990, pag. 9.
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Finalmente nella terza frase del nostro testo, la rubrica ci informa che il luo-
go della celebrazione è la chiesa-l’edificio oppure la casa, ma in ambedue 
le possibilità si devono presentare genitori, padrini, madrine, se ve ne sono.

Concludendo, vediamo che i temi principali della rubrica sono la comunità 
radunata nella chiesa o nella casa, dove si celebra il rito del battesimo e che 
essa testimonia la sua fede. Ma dobbiamo indicare che non vediamo la stessa 
rubrica nel rito del battesimo degli adulti15. Probabilmente si suppone che 
la stessa norma deve essere compiuta anche nella celebrazione per gli adulti.

Per esaminare ogni frase del rito del battesimo, cominciando dalla parte 
introduttiva recitata dal ministro, abbiamo aggiunto la numerazione che non 
si trova nel testo originale. Questa numerazione ci aiuta a vedere dove comin-
cia il nuovo paragrafo e così possiamo osservare i temi seguenti contenuti 
nelle frasi particolari.

1. Vediamo che la presentazione del figliuolo o della figliuola è compiuta 
dal credente che già appartiene alla comunità – cristianità, ed esso ha già rice-
vuto il battesimo. Poi il testo dice che colui che è stato presentato riceve il bat-
tesimo „secondo l’istituzione del Nostro Signore Gesù Cristo”16. Ma il testo 
della celebrazione non dà alcuna indicazione a quale istituzione ci si riferi-
sce. Sappiamo bene che nel Nuovo Testamento abbiamo tre testi che possono 
essere il punto di riferimento sul battesimo: Mt 28, 19–20; Mc 16, 15–16; 
At 2, 38. Inoltre un altro pensiero del primo paragrafo chiama il non battez-
zato già con l’espressione „un agnello del gregge del Buon Pastore”17. Nasce 
in noi una domanda: perché il bambino che non ha ricevuto il battesimo viene 
già denominato agnello del gregge? Vediamo anche che durante il battesi-
mo riceve un nome che rappresenta „un segno della sua grazia e della sua 
appartenenza”18.

2. Nel secondo paragrafo viene citato il famoso testo di Mt 28, 19–20 che 
mostra il compito dei primi discepoli, cioè la missione della Chiesa apostoli-
ca. Essa usa la formula trinitaria e così insegna anche la fede in Gesù. Allora 
il brano evangelico di Matteo è l’istituzione da noi ricercata. 

3. Nel terzo paragrafo si vede che il testo biblico di Mt 28, 19–20 costitui-
sce una base, un fondamento del rito liturgico. Questo testo si presenta come 
il testo primario e unico della istituzione del battesimo di Gesù. Il battesimo 

15   Cf. Liturgia. II. Il battesimo ed i vari riti della Chiesa, Torino 1953, pag. 9.
16   Ibid., pag. 5.
17   Ibid.
18   Ibid.
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si manifesta nella vita della cristianità come il segno dell’entrata nel Popolo 
di Dio, sotto il Nuovo Patto. Allora la comunità che battezza, ha la consa-
pevolezza che è stata scelta come prediletta da Dio e può essere chiamata 
Popolo di Dio. La fede che possiede è il risultato del Nuovo Patto ma dal testo 
non ci arriva alcuna informazione su chi abbia stabilito questo Patto. Essen-
do nell’ambiente cristiano, dobbiamo pensare che il punto di riferimento del 
Nuovo Patto si trova nella persona di Gesù Cristo di Nazaret. Il Patto consi-
ste in un elemento importante, la grazia stabilita tra la gente, la quale aiuta 
i ministri a svolgere lo stesso compito che abbiamo visto nella Bibbia, cioè 
la missione della Chiesa primitiva. 

4. Nel quarto paragrafo il rito riceve un altro nome cioè è denominato „sacro 
rito”19 e ci rammenta già il famoso pensiero di Martin Lutero20, che „tutti siamo 
per natura contaminati dal peccato”21. Nel testo si usa il paragone che „come 
l’acqua netta il corpo, così la grazia di Dio purifica”22 le nostre anime dal peso 
del peccato. Secondo questa immagine il rito del battesimo pulisce, e in quelli 
che l’hanno già ricevuto rigenera, dona loro la vita nuova23. Allora vediamo che 
la comunità dei credenti si chiama il Popolo di Dio perché tutti i fedeli sono 
stati pervasi dal sacro rito della appartenenza che dà a loro la vita nuova. La vita 
nuova si svolge nel Patto di grazia.

5. Il quinto paragrafo spiega perché si fa il battesimo dei bambini. La Co-
munità Valdese vedendo l’opera degli apostoli, afferma che i fanciulli dei 
credenti sono stati già messi „all’ombra della grazia” di Dio. L’artefice 
di questa attività è l’efficacia dello Spirito Santo nei cuori dei pargoli. Leg-
gendo questa frase, possiamo facilmente sentire la discussione svoltasi negli 
anni passati nell’ambito delle Chiese protestanti che non prescrivevano, anzi 
vietavano il battesimo dei fanciulli.

6. Questa frase presenta il brano evangelico in cui Gesù accogliendo nelle sue 
braccia i bambini e benedicendoli diceva „lasciate che i bambini vengano a me” 
(Mt 19, 14). Vediamo questo brano del Vangelo di Matteo come una forte con-

19   Ibid., pag. 6.
20   Cf. J. Atkinson, Lutero. La Parola scatenata. L’uomo è il pensiero, Torino 1992, 

pag. 129–130, 141–142, 173, 246, 265; E. Iserloh, Lutero e la riforma. Contributi a una com-
prensione ecumenica, Brescia 1977, pag. 130–147. 

21   Liturgia. II. Il battesimo ed i vari riti della Chiesa, Torino 1953, pag. 6.
22   Ibid.
23   Cf. Raffronto, approfondimento e charificazione delle varie comprensini del battesimo 

presenti nelle chiese battiste, metodiste e valdesi. Terzo documento B.M.V., Altamura 1981, 
pag. 13. 
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ferma della giusta pratica del battesimo dei bambini. Per affermare che il bat-
tesimo dei bimbi è in armonia con la chiesa primitiva, si dice che gli apostoli 
abbiano dichiarato che i figli dei membri fedeli della cristianità sono santi „per-
ché partecipano alla consacrazione dei loro genitori”24. Purtroppo il testo non 
presenta alcun riferimento in cui gli apostoli hanno espresso questa opinione. 

7. Nella frase settima è stato prescritto l’obbligo di cura da parte di tut-
ti coloro che fanno parte della famiglia di Dio nei confronti del bambino 
che riceve il battesimo. La comunità si adopera affinché i fanciulli vedendo 
i buoni esempi possano crescere „nella grazia di Dio e nella comunione della 
Chiesa”25. Si chiede anche che i fedeli mostrino ai bambini dei sani insegna-
menti e delle perenni intercessioni. Il testo del rito chiama questi compiti con 
il nome di „sacri doveri”26 che si svolgono nella vita di coloro che presenta-
no il fanciullo al battesimo27. Il battesimo riceve dall’autore del rito il nome 
di „Santo Battesimo”28. 

8. Il paragrafo ottavo è stato composto in forma di una domanda posta 
a coloro che presentano il bambino da battezzare. I presentatori del bambino 
promettono una preghiera continua per il bambino, di cui si prenderanno cura 
e il quale sarà istruito nella verità della fede cristiana che si trova nelle Sacre 
Scritture. I presentatori promettono ancora di avviare il bambino verso una 
vita di fede e di obbedienza ai comandamenti di Dio.

Come vediamo nel testo del rito, dopo questa promessa il ministro del bat-
tesimo riceve dai presentatori la risposta: „Sì”. 

9. Nel paragrafo c’è un’affermazione da parte del ministro della celebra-
zione il quale è sicuro che i presentatori del bambino da battezzare mantengo-
no fedelmente la loro promessa. 

10. Dopo la presentazione del santo battesimo con il suo contenuto e dopo 
la promessa dei presentatori, il ministro della celebrazione recita la preghiera 
con cui comincia il paragrafo decimo. 

La prima frase della preghiera è una proposizione esclamativa dove Dio è sta-
to chiamato „Padre nostro celeste”29. Il contenuto del testo dice che Dio nella 

24   Liturgia. II. Il battesimo ed i vari riti della Chiesa, Torino 1953, pag. 6.
25   Ibid.
26   Ibid, pag. 6–7.
27   Cf. Raffronto, approfondimento e charificazione delle varie comprensini del battesimo 

presenti nelle chiese battiste, metodiste e valdesi. Terzo documento B.M.V., Altamura 1981, 
pag. 14.

28   Liturgia. II. Il battesimo ed i vari riti della Chiesa, Torino 1953, pag. 7.
29   Ibid.
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Sua bontà infinita vuole essere per noi, cioè per fedeli della Chiesa Valdese 
e per nostri bambini che aspettano il battesimo, Dio. Adesso arriva la supplica 
a Dio affinché Egli compia la promessa nel bambino presentato. Questo bam-
bino è consacrato dalla comunità a Dio, esprimendo il nome della Santa Trinità 
e chiedendo che Dio lo prenda sotto la sua divina protezione e lo accolga nella 
Santa Alleanza. Nella preghiera la cristianità presenta il modo di consacrazione 
del bambino, cioè il battesimo con l’acqua e supplica che Dio lo battezzi con 
il dono dello Spirito Santo purificandolo così dal peccato e facendolo nuova 
creatura a Sua immagine. 

Dopo questa prima parte della preghiera sorge in noi una domanda: quale 
promessa Dio deve compiere nei confronti del bambino? Possiamo indovina-
re soltanto che la comunità dei fedeli aspetta da parte di Dio la promessa della 
purificazione dei peccati, la promessa del battesimo nello Spirito Santo e così 
il bambino entra sotto la protezione divina e fa parte della Santa Alleanza 
presentandosi come nuova creatura ad immagine divina. 

11. Nel paragrafo undicesimo il contenuto della preghiera chiede che Dio 
si manifesti al bambino come „Padre e Salvatore in Cristo”30 e così la gra-
zia viva lo circondi nella vita e gli permetta, dopo la sua esistenza terrena, 
di possedere l’eternità celeste. 

12. Nella terza parte della preghiera si chiede la benedizione di Dio che 
scende sui presentatori del bambino e su tutti i parenti durante il battesimo. 
Questa benedizione li aiuta nella cura del bambino – la creatura che è stata 
a loro affidata da Dio perché verrà il giorno nel quale renderanno conto dei 
loro doveri. Nell’ultima frase di questo paragrafo si chiede che Dio faccia 
grazia a tutta la comunità per l’eternità. 

13. La preghiera finisce con brevi frasi che sottolineano il nome di Gesù 
Cristo. Senza dubbio il protagonista principale di questo paragrafo è Gesù, 
chiamato anche „Signor nostro”. Allora sembra che dobbiamo considerare 
il personaggio di Gesù Cristo insieme alla Sua opera salvifica. 

Dopo la preghiera, l’autore del rito nota che il ministro del battesimo svol-
ge il suo compito battezzando il bambino e pronunciando la formula.

14. Nel paragrafo quattordici viene presentata la formula del battesimo. Prima 
il ministro pronuncia il nome del bambino e poi dice di avere questo incarico. 
Il testo usa la formula trinitaria sottolineando così la piena rivelazione divina. 

Dopo questa formula c’è una rubrica che presenta un’aggiunta, cioè la pre-
ghiera finale del rito del battesimo.

30   Ibid., pag. 8.
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15. Il testo della preghiera chiede che Dio benedica il bambino, così egli 
crescerà nella sua vita „in sapienza, in statura, in grazia”31 di fronte a Dio 
e agli uomini. Possiamo paragonare facilmente questa preghiera con il brano 
del vangelo di Luca che ci descrive l’incontro di Gesù bambino con i dottori 
nel tempio di Gerusalemme. Dopo questo incontro, l’autore del vangelo ag-
giunge nel versetto Lc 2, 52 la conclusione che „Gesù cresceva in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomini”. Allora vediamo che la stessa cosa 
si augura al bambino che ha appena ricevuto il battesimo in chiesa oppure 
in casa, circondato dai presentatori, dai parenti e dalla cristianità. 

La critica del testo del battesimo degli adulti

Leggendo il testo del battesimo degli adulti nella Comunità Valdese, osser-
viamo che l’autore del rito non ha messo le rubriche relative a dove si deve 
svolgere il sacramento, in casa oppure in chiesa, e a chi presenta il candidato 
per battezzare. La presenza del ministro che deve svolgere la celebrazione 
non è stata esposta in modo molto chiaro poiché la prima rubrica che lo mo-
stra, si trova dopo il punto sei e prima della preghiera. Concludendo il pen-
siero delle rubriche, possiamo domandarci chi procede nella celebrazione del 
battesimo degli adulti, visto che all’inizio del paragrafo primo fino al sesto ciò 
non è stato detto. 

Per esaminare ogni frase del rito, così come facevamo nel rito del battesi-
mo dei bambini, mettiamo una numerazione che non si trova nel testo origi-
nale. Questa numerazione ci aiuta a vedere dove comincia il nuovo paragrafo 
e così possiamo osservare i temi successivi contenuti nelle frasi particolari. 

1. L’autore del rito dice che prima del battesimo gli adulti devono essere 
esaminati dal Consiglio di Chiesa circa la loro fede e poi essi domandano 
di essere battezzati secondo l’istituzione del nostro Signore Gesù Cristo32. 
Questo paragrafo non dice a quale istituzione ci dobbiamo riferire. Però 
ci dice che questa istituzione è entrare in Chiesa, far parte della Chiesa cri-
stiana e per questo motivo i già battezzati circondano quelli che stanno per 
essere battezzati. 

2. Il paragrafo secondo cita il vangelo di Matteo 28, 19–20 in cui Gesù Cristo 
manda i suoi discepoli nel mondo per ammaestrare tutti i popoli e battezzarli 

31   Ibid.
32   Ibid., pag. 9.
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nel nome della Santa Trinità. Dopo questa citazione l’autore del rito aggiunge 
che coloro i quali hanno conosciuto e accettato con fede il Vangelo, ricevono 
il battesimo. Del battesimo si dice che è segno della rigenerazione e suggello 
della grazia di Dio33. 

3. Il numero tre si presenta come la spiegazione dogmatica del battesi-
mo. L’autore del testo alla luce del rito di questo sacramento vede l’uomo 
che dalla sua nascita è contaminato dal peccato. Il peccato dell’uomo può 
essere purificato soltanto dall’amore del Padre che si assicurava nella mor-
te e nella risurrezione del Figlio e comunicato mediante lo Spirito Santo34. 
Questa opera salvifica della Trinità è stata chiamata la grazia che si raffigura 
nell’acqua la quale rigenera il battezzato alla vita nuova. Per tutti coloro che 
confessano la fede in Gesù Cristo, il battesimo è pegno e suggello di questa 
grazia divina. Dal battesimo l’anima credente riceve la certezza che i peccati 
sono stati perdonati e anche che il battezzato è stato incorporato nel popolo 
di Gesù che Lui ha acquistato con il Suo sangue. 

4. L’autore del testo del battesimo chiede qui a colui che deve essere bat-
tezzato di rinunciare al mondo e al peccato e così il candidato si mette a ub-
bidire a Dio e ai suoi comandamenti. La dichiarazione di rinuncia deve essere 
fatta dinanzi a Dio ed alla sua Chiesa per presentare la fede in Dio Padre che 
ci ha amato, nel Suo Figliuolo Gesù Cristo che ci ha redenti e nello Spirito 
Santo che ci rigenera e santifica. E’ interessante che nel testo del rito, l’atti-
vità di Dio Padre che ama è stata osservata come un evento passato perché 
l’autore del testo ha usato proprio il tempo passato per descriverla. Lo stesso 
lo vediamo nella frase che presenta l’opera redentrice di Gesù Cristo35. An-
che qui la redenzione è stata descritta come un fatto compiuto. Se possiamo 
acconsentire all’opera salvifica di Gesù Cristo come ad un fatto storicamente 
compiuto, così riusciamo ad accettare l’uso grammaticale del tempo pas-
sato nei confronti di questo fatto; tuttavia dire che il Padre „ci ha amati”36, 
nell’ambito della religione cristiana non è giusto. Dal punto di vista ecume-
nico di oggi, bisogna correggere il paragrafo quattro a causa dell’ambiguità 
del testo esaminato. 

33   Cf. Raffronto, approfondimento e charificazione delle varie comprensini del battesimo 
presenti nelle chiese battiste, metodiste e valdesi. Terzo documento B.M.V., Altamura 1981, 
pag. 15.

34   Liturgia. II. Il battesimo ed i vari riti della Chiesa, Torino 1953, pag. 10.
35   Ibid.
36   Ibid.
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5. Il paragrafo quinto è stato formulato come promessa che colui che sta 
per battezzarsi deve presentarsi in modo ufficiale davanti a Dio ed alla Sua 
Chiesa. Questa promessa nel suo contenuto determina il fatto che il candi-
dato al battesimo dal momento in cui ci partecipa vuole essere membro fe-
dele e perciò con zelo deve valersi della grazia che Dio offre nella sua bon-
tà. La grazia divina aiuta ad essere fedele membro della Chiesa di Cristo 
e aiuta anche il candidato a perseverare nella partecipazione ai culti ed alla 
Santa Cena. Leggendo il testo del battesimo vediamo che la Comunità Val-
dese si definisce come la chiesa di Cristo. Molto interessante e molto pro-
fondo è il pensiero secondo il quale la grazia aiuta i candidati a partecipare 
ai misteri che la Comunità Valdese svolge nel culto. Anche nell’ultima frase 
del paragrafo esaminato, l’autore del testo del rito distingue e sottolinea 
la Santa Cena nel culto della Comunità Valdese. 

6. In questo punto del rito, dopo la parte preparatoria al battesimo che ab-
biamo appena esaminato, l’autore fa una domanda al candidato. Non abbia-
mo alcuna rubrica che ci aiuti a dire chi fa la domanda al candidato oppure 
ai candidati, però possiamo osservare che la costruzione grammaticale della 
domanda dimostra che la domanda viene fatta ad ogni candidato da battesimo 
in modo personale. La domanda è „Non è questo che dichiari e prometti?”37 
Il contenuto della domanda non è stato descritto perché l’autore del testo pen-
sa alla dichiarazione e alla promessa che è stata presentata al candidato nel 
paragrafo quattro e cinque. In risposta il candidato dice: „Sì”.

7. Finalmente il testo presenta per la prima volta la rubrica in cui si indica 
che è proprio il ministro della Comunità Valdese a presiedere adesso il rito del 
battesimo. Colui che è ministro, prima della preghiera, dice una frase come 
parte introduttiva alla preghiera dicendo nel nome di Dio che è Colui che aiuta 
tutti i candidati a mantenere in modo fedele le promesse fatte. 

8. Adesso dopo la presentazione al candidato oppure ai candidati del Santo 
Battesimo con il suo contenuto e dopo aver ricevuto le promesse e le loro 
dichiarazioni, il ministro comincia a dire la preghiera. 

La prima frase della preghiera è il ringraziamento a Dio Onnipotente e mi-
sericordioso perché proprio Lui ha condotto questo fratello alla conoscenza 
della sua persona, alla fede nel Suo Figlio Gesù Cristo. Possiamo sottolineare 
che per la comunità della Comunità Valdese, Dio si presenta con la Sua on-
nipotenza e la Sua misericordia, però la conoscenza di Dio si trova nella fede 
in Gesù Cristo, suo Figlio. E’ proprio Gesù Cristo che durante la Sua opera 

37   Ibid.
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salvifica sulla terra, lascia ai Suoi seguaci il comandamento di battezzare38. 
Queste parole le segue oggi la Comunità Valdese, battezzando i candidati. 
Il testo del comandamento di Gesù sul rito del battesimo degli adulti viene 
mostrato dalla Comunità nel punto due dell’opera esaminata39. Per battez-
zare, la Chiesa usa l’acqua come degno elemento consacrato da Cristo. Però 
in questo punto non soltanto l’acqua è stata sottolineata nel rito, ma anche 
la presenza con la persona dello Spirito Santo che comunica all’anima del 
candidato da battezzare la certezza che i suoi peccati gli sono stati perdonati 
e così colui che sta per essere battezzato viene accolto nel numero dei figli 
dalla virtù dell’opera salvifica di Cristo. 

9. La Comunità chiede a Dio affinché la grazia mandata da Lui faccia 
crescere il candidato ogni giorno nella conoscenza, nella fede, nella santità 
e nell’amore. Vediamo che il rito sottolinea i quattro elementi molto impor-
tanti nella vita quotidiana di ogni cristiano: la conoscenza di Dio, la fede 
in Dio, il desiderio di crescere in santità e la presenza dell’amore nella vita 
del candidato40. Subito dopo questi elementi positivi l’autore del rito chiede 
a Dio che il candidato sia sempre vincitore nelle tentazioni, sia fortificato 
da Dio nelle sue debolezze, sia confortato da Lui nelle afflizioni e nelle per-
secuzioni, sia aiutato a perseverare in Lui sino alla fine della sua vita terre-
na. Vediamo che l’autore del testo voleva sottolineare gli elementi difficili 
e non piacevoli nella vita del candidato da battezzare che si possono trovare 
nella vita del cristiano come nuovo membro della Comunità Valdese. Gli 
elementi positivi e difficili che abbiamo presentato e sottolineato nella futura 
vita del candidato che sta per diventare cristiano, formano la glorificazione 
di Dio sulla terra. Allora l’autore del testo esaminato osserva che rendere 
gloria a Dio non si compie soltanto nei momenti di gioia, quando il candidato 
cresce nella fede ogni giorno diventando santo, facendo le opere di carità, 
ma anche quando soffre, vede le sue debolezze ed è perseguitato dagli altri 
per la sua fede. Il candidato osservando così nella sua vita questi elementi 
può pensare di poter essere accolto presso Dio nella gloria. Il garante di que-
sta gloria è la persona di Gesù Cristo nostro Salvatore benedetto in eterno41. 

10. Adesso di nuovo si presenta la rubrica che indica il ministro del batte-
simo. Dopo questo annuncio, l’autore mostra il testo della formula del bat-

38   Ibid., pag. 11.
39   Ibid., pag. 9.
40   Ibid., pag. 11.
41   Ibid.
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tesimo. La stessa formula era già stata da noi esaminata durante l’analisi del 
rito del battesimo dei fanciulli al punto 14 di questo rito42; non c’è quindi 
bisogno di fare una ripetizione. 

11. L’ultima frase del rito si presenta come richiesta del ministro affinchè 
il nuovo battezzato riceva da parte di Dio la sua benedizione e il suo sguardo. 
Però la seconda parte di questa frase conferma che il Signore è luce e forza 
del battezzato ora e in eterno43. La frase termina con la parola „Amen” che 
è come una convalida di questi elementi nella vita del nuovo battezzato.

12. Dopo il testo del rito, l’autore presenta un’avvertenza che ci comuni-
ca l’usanza della Comunità Valdese di compiere il battesimo per l’aspersio-
ne. Però ci informa che questo rito può esser fatto per immersione a coloro 
che lo chiedano44. Vediamo qui una larga apertura della Comunità Valdese 
alle richieste dei candidati adulti da battezzare ed anche la conferma della 
vecchia tradizione del battesimo per immersione. 

La conclusione 

Riassumendo il nostro studio, possiamo dire che il rito del battesimo dei 
fanciulli e il rito del battesimo degli adulti nella Comunità Valdese hanno 
lo stesso schema che comincia dalla presentazione del candidato oppure dei 
candidati da battezzare e prosegue fino al momento in cui il ministro fa sul 
candidato l’aspersione oppure lo immerge nell’acqua battesimale pro- 
nunciando la formula trinitaria che i Valdesi, come gli altri cristiani, usano 
per questa opera insieme con la benedizione del nuovo battezzato. Per la  
Comunità Valdese il comandamento oppure la cosiddetta istituzione di Gesù 
Cristo, inserita dall’evangelista Matteo nel suo vangelo (Mat. 28, 19–20), 
è il punto di partenza per svolgere il rito del battesimo sui nuovi candidati 
che, con fede, vogliono essere accolti dai membri della Chiesa. Nell’attività 
pastorale dei Valdesi i bambini dei genitori che appartengono alla Chiesa 
sono sottomessi alla cura dei loro genitori, pertanto la Chiesa battezza i fan-
ciulli dopo la richiesta dei genitori.

42   Ibid., pag. 8.
43   Ibid., pag. 11.
44   Ibid.
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alcuni elementi coStitutivi per lo Svolgimento del rito 
del batteSimo nella comunità valdeSe

Il candidato oppure i candidati da battezzare

Leggendo ambedue i riti del battesimo degli adulti e dei fanciulli, possia-
mo vedere facilmente che abbiamo due generi di candidati: i bambini che 
a richiesta dei genitori ricevono il sacramento e gli adulti che dopo la loro 
personale conversione vengono alla Comunità Valdese per farsi battezzare. 
Dopo tanti anni di discussione sul tema del battesimo dei bambini nell’am-
biente protestante, nell’opera esaminata vediamo finalmente il rito preparato 
per questa celebrazione. Esiste però una nuova pubblicazione della cosìdet-
ta „Liturgia per l’accoglienza di un bambino”45. La liturgia dell’accoglienza 
non ha un carattere sostitutivo del battesimo o di una specie di battesimo 
senza l’acqua, però ha il senso di un’offerta del figlio a Dio46. Così i geni-
tori lasciano ai loro figli la decisione di ricevere questo sacramento nell’età 
della conoscenza e della loro libertà. Parlando invece con i fedeli valdesi 
della pratica della preparazione degli adulti abbiamo trovato il problema del-
la preparazione ufficiale e dottrinale del candidato. Come hanno detto, oggi 
non c’è un catechismo proprio della Comunità Valdese, adatto ai candidati 
del battesimo. La Comunità Valdese sta ancora preparando il suo catechi-
smo. Di solito il ministro responsabile per la preparazione del candidato offre 
vari libri da leggere sui quali riflettere. Dopo la lettura, il candidato ne par-
la con colui che lo prepara. Per chiarire un po’ questo argomento abbiamo 
letto alcuni libri che raccontano la nascita, lo sviluppo e l’attuale pensiero 
teologico-dogmatico dei Valdesi47. Anzi, abbiamo trovato e studiato un cate-
chismo particolare che usano i Valdesi, scritto dalla Commissione nominata 
dal Corpo Pastorale Valdese, proprio per coloro che affrontano il periodo del 
catecumenato48. Non vogliamo qui presentare l’indice generale di questo li-
bro ma sottolineare alcuni pensieri e contenuti. I temi importanti descritti 

45   Cf., Atti liturgici 1. Battesimo dei credenti, battesimo dei figli di credenti, confermazio-
ne, ammissione, accoglienza, Torre Pellice 1997, pag. 109–111. 

46   Ibid., pag. 107.
47   Cf., A. Ravel, I simboli della Chiesa Evangelica Valdese, [in] Rivista Cristiana, Firenze 

1877, pag. 505–519; idem, I simboli della Chiesa Evangelica Valdese, [in] Rivista Cristiana, 
Firenze 1878, pag. 7–21.

48   Cf., Catechismo Evangelico, Torino 1963, pag. 5, 7.
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sono Bibbia, Dio, Uomo, la legge di Dio, la salvezza, Gesù, Chiesa, fede, 
preghiera, culto, inoltre i sacramenti, la confessione della fede valdese del 
1655 con tutti i 33 articoli. È interessante notare che di solito nel catechismo 
il pensiero dottrinale della Comunità Valdese viene paragonato al magiste-
ro della Chiesa Cattolica. Vediamo che i temi sono gli stessi ma di solito, 
ovviamente, le spiegazioni della dottrina sono diversi. Possiamo aggiunge- 
re che non c’è un tempo fisso di preparazione del candidato. In ogni caso colui  
che lo prepara, presenta i pensieri da svolgere da parte del candidato e stabi-
lisce il termine del sacramento del battesimo. 

Il ministro del battesimo

Scorrendo i vari libri liturgici che usa la Comunità Valdese nel tempo del- 
la celebrazione, possiamo distinguere che nell’assemblea liturgica ci sono 
il pastore, il lettore, i diaconi e fedeli, cioè la comunità49. Ci interessa 
la persona del presidente che ha il compito principale nella comunità che 
sta pregando50. I vecchi libri lo chiamano „il ministro”51, invece in quel-
li contemporanei „il pastore”. Nell’opera da noi esaminata vediamo che 
l’autore del testo usa il termine di ministro della celebrazione. Ma perché 
questa confusione, perché alcuni libri usano il termine di pastore ed altri 
di ministro? Il titolo di pastore lo ricevono, un uomo o una donna, quan-
do terminano lo studio scientifico e spesso poi nella loro comunità, dopo 
il rito della Consacrazione al Santo Ministero52, si presentano come mini-
stri delle celebrazioni liturgiche. Però il ministro della celebrazione non 
deve essere un laureato di una facoltà teologica ma può essere scelto dalla 
propria comunità come ministro liturgico. La diversità tra il ministro e il 
pastore è il risultato della presenza dei tanti alunni che ricevono, dopo 
i loro studi, il titolo di pastore nell’ambito della Comunità Valdese. Questa 
Comunità nella seconda metà del XX secolo ha aperto nei vari paesi del 
mondo molte facoltà.   

49   Cf., Liturgia per il culto pubblico, Roma 1965, pag. 83–88.
50   Cf., Primo documento per una riflessione comune sulla situazione delle chiese battiste, 

metodiste e valdesi in Italia, Altamura 1979, pag. 29–43.
51   Cf. Liturgia. I. Guida per il culto pubblico e la santa cena, Firenze 1912, pag. 1–10. 
52   Cf., Liturgia. II. Il battesimo ed i vari riti della Chiesa, Firenze 1914, pag. 59–68; Litur-

gia. II. Il battesimo ed i vari riti della Chiesa, Torre Pellice 1934, pag. 56–66; Liturgia. II. Il bat-
tesimo ed i vari riti della Chiesa, Torino 1953, pag. 26–37.
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L’acqua da battezzare

In tutti i libri liturgici valdesi del XIX e XX secolo nessuno presen-
ta la formula della benedizione dell’acqua battesimale. La conversa-
zione con il pastore della Comunità Valdese di Roma (Thomas Noffke) 
ci ha fornito l’informazione che nel pensiero liturgico dei Valdesi, l’ac-
qua battesimale è il simbolo delle acque del Giordano. Il pastore dice-
va che il motivo della mancanza della formula dell’acqua che sarà usata 
per battezzare, sta nella paura dei Valdesi di non avvicinarsi troppo con 
il proprio pensiero teologico su questo tema alla Chiesa Cattolica. Per 
questo motivo i Valdesi per battezzare usano l’acqua corrente. Però leg-
gendo il nuovo libro, ancora non abbastanza diffuso come liturgico nel- 
la Comunità dei Valdesi e stampato nel 1997, osserviamo che nel cosiddetto 
schema „E” del battesimo dei credenti, appare per la prima volta nella storia 
di questa comunità cristiana una riflessione sull’acqua battesimale53. Anzi, 
nell’introduzione del libro, l’autore propone di fare questa riflessione in tutti 
i nuovi schemi contenuti in questa nuova opera54. La riflessione spiega che 
l’acqua è un segno biblico della morte e della vita. Ricorda il passaggio 
di Noè che fu salvato dalle acque e di Gesù che dalle acque risorgeva come 
una persona nuova. Egli in questo battesimo nel Giordano ci ha preceduto 
e questo evento per noi oggi è una anticipazione della sua morte e della sua 
risurrezione. Per questo, dice l’autore del libro, amministriamo il battesi-
mo con l’acqua. Allora noi siamo testimoni di un interessante cambiamento 
presente nella Comunità Valdese che prima del sacramento del battesimo 
compie la benedizione dell’acqua battesimale.

Gli elementi esplicativi 

Nel nostro rito gli elementi esplicativi non esistono. Però concludendo 
il nostro studio, la Comunità Valdese presenta alla fine dell’anno 1997 un li-
bro in cui dopo l’aspersione del battezzato con l’acqua battesimale, un an-
ziano o una anziana, dona la Bibbia55 al nuovo membro attraverso le mani 

53   Cf., Atti liturgici 1. Battesimo dei credenti, battesimo dei figli di credenti, confermazio-
ne, ammissione, accoglienza, Torre Pellice 1997, pag. 40.

54   Ibid., pag. 9.
55   Ibid., pag. 15.
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dei genitori, oppure un libro che presenterà al bambino la fede in modo adat-
to56. Allora vediamo che dopo la grande discussione nei nostri tempi e in 
quelli passati sul tema degli elementi esplicativi nell’ambiente protestante57, 
il nuovo rito del battesimo nella Comunità Valdese propone un segno molto 
bello, chiaro e forte per spiegare l’atto dell’appartenenza sottostante al sa-
cramento del battesimo.

La Conclusione

Abbiamo studiato dal punto di vista liturgico i riti del sacramento del 
battesimo della Comunità Valdese che furono stampati nell’anno 1953. Ab-
biamo mostrato che ci sono due riti: „il battesimo dei fanciulli” e “il batte-
simo degli adulti” attraverso i quali il candidato bambino oppure adulto può 
diventare membro della Chiesa Valdese. Il rito del battesimo dei fanciulli 
è un po’ più lungo del rito del battesimo degli adulti, e contiene la citazione 
biblica e le rubriche che ci aiutano a vedere come esso prosegue. Invece, 
il rito del battesimo degli adulti contiene poche rubriche e poche citazio-
ni bibliche. Abbiamo osservato che ambedue i riti sono stati formati sulla 
base dello stesso schema che contiene cinque punti: 1) La parte introduttiva 
del ministro con la presentazione, 2) La risposta: „Sì” da parte dei genitori 
oppure da parte del battezzato, 3) La preghiera, 4) Il ministro che compie 
il rito usando la formula trinitaria, 5) La benedizione conclusiva. Vedendo 
ambedue i riti possiamo dire che alcuni temi della teologia, cioè la presenta-
zione del candidato a Dio, la consacrazione a Dio, il battesimo come segno 
della rigenerazione e suggello della grazia di Dio, sono stati presentati molto 
bene dal punto di vista del pensiero dei protestanti. Purtroppo sapendo che 
il battesimo è uno dei due sacramenti celebrati in questa Chiesa, questo fatto 
non viene messo abbastanza bene in risalto nel rito stesso. Essendo anche 
nell’ambiente del pensiero protestante vediamo che il sacramento del batte-
simo è stato presentato senza un qualsiasi segno esplicativo, e soltanto l’ac-
qua battesimale porta in se stessa il simbolo delle acque del Giordano nelle 
quali Gesù riceveva il battesimo da Giovanni Battista. Anche la Comunità 

56   Ibid., pag. 49.
57   Cf., G. Kretschmar, Tradition und Erfahrung der reformatorischen Kirchen, [in] 

I simboli dell’iniziazione cristiana. Atti del I° Congresso internazionale di liturgia (a cura 
di G. Farnedi). (= Analecta liturgica. vol. 7), Roma 1983, pag. 157–192. 
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Valdese compie questo atto seguendo il comandamento di Gesù, che dice 
„andate e ammaestrate nel mondo tutti i popoli, e li battezzate nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. 

STReSzCzenIe

Artykuł przedstawia krótką historię wspólnoty waldensów oraz analizę z litur-
gicznego punktu widzenia obrzędów chrztu dzieci i dorosłych. Podstawą analizy 
tych obrzędów jest publikacja na ich temat, wydana w tej wspólnocie i datowana 
na 1953 r. Przez ostatnie lata ta właśnie liturgiczna księga była szeroko stosowa-
na wśród waldensów. Zgodnie z ich myślą teologiczną tylko przez chrzest kandy-
dat – dziecko czy dorosły – może stać się członkiem ich wspólnoty. Obrzęd chrztu 
dzieci jest nieco dłuższy niż obrzęd chrztu dorosłych i zawiera rubryki i biblijne cy-
taty, które pomagają lepiej śledzić proces obrzędu. Natomiast w obrzędzie chrztu 
dorosłych jest ich niewiele. Należy podkreślić, że oba obrzędy zostały uformowa-
ne na schemacie, który zawiera się w pięciu punktach: 1) część wstępna obrzędu 
wraz z prezentacją, 2) odpowiedź „tak” udzielona przez rodziców czy też kandydata 
do chrztu, 3) modlitwa, 4) użycie formuły trynitarnej przez celebransa, 5) końcowe 
błogosławieństwo. W sprawowanych obrzędach widać następujące treści teologiczne 
wypływające z teologicznej myśli protestanckiej: przedstawienie kandydata Bogu, 
konsekracja Bogu, chrzest jako znak ponownych narodzin i pieczęć łaski Bożej. 
Zgodnie z teologiczną myślą wspólnoty waldensów chrzest jest jednym z dwóch 
sprawowanych przez nich sakramentów. 

SuMMARy

The article presents a short history of the Valdensian community including the li-
turgical analysis of the baptismal rites for children and adults. The source for the 
study is the ritual published by this community in 1953. It is this book, which has 
been applied by the community for the latest period. According to the Valdensian 
belief only through baptism a child or an adult can become a member of the commu-
nity. The rite for children is longer than the one for adults and contains formulas and 
biblical quotations, which help to follow the liturgical process of baptism better. Both 
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versions are based on the following points: 1) Introductory part with presentation, 
2) the answer „yes” given by parents or a candidate 3) prayer, 4) trynitarian formula 
uttered by a minister, 5) final blessing. The rites reveal several theological topics, flo-
wing from the protestant theology: introducing of the candidate to God, consecration 
to God, baptism as a sign of the new birth and the seal of God’s grace. According 
to the Valdensian theology baptism is one the two sacraments they celebrate.
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Chris C.G.M. t’Mannetje
AMSTeRDAM

Chrześcijańska inicjacja  
wyzwaniem dla odnowy  
i przyszłości Kościoła.
Aspekt pastoralny

Inicjacja chrześcijańska jest wprowadzaniem do Kościoła katolickiego do-
rosłych, uczących się zasad wiary. Od Soboru Watykańskiego II Kościół zno-
wu wysunął na pierwszy plan bogactwo katechumenatu jako przygotowania 
do chrztu w formie rytualnej, pochodzącej z jego najwcześniejszych dziejów1. 
Katechumenat jest procesem, w którym opiekunowie i cała wspólnota wierzą-
cych wraz z katechumenami odkrywają na nowo liturgiczne i katechetyczne 
bogactwo oraz służebną część wiary2. Odkrywają na nowo przez to, że przy-
bliżają treści wiary osobom, które pragną stać się członkami wspólnoty. Jest 
to wspaniała szansa na odkrycie inspiracji za pośrednictwem wspólnoty na wy-
branej drodze.

Jesteśmy przyzwyczajeni do chrzczenia dzieci. Wyzwaniem najbliższej 
przyszłości jest natomiast sposób prowadzenia dorosłych do przyjęcia 
przez nich sakramentu chrztu świętego.

1   Por. Ordo initiationis christianae adultorum [dalej: OICA], Typis Polyglottis Vaticanis 
1972; Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych [dalej: OCWD], Katowice 1988, 
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 2. 

2   Por. OICA, tamże, 7.



krótka hiStoria inicjacji w kościele

Chrzest małych dzieci ma długą historię i dlatego to on ukształtował w nas ob-
raz inicjacji kościelnej. Czy to jest przyczyną, dla której parafie i diecezje końca 
XX i początku XXI wieku muszą jeszcze przyzwyczajać się do unowocześnio-
nej praktyki rytów chrześcijańskiej inicjacji dla dorosłych? Chodzi tu przecież 
o stosunkowo niewielkie liczby katechumenów! Lecz właśnie ta droga katechu-
menatu prowadzi do esencjonalnego odnowienia i ożywienia naszej wiary: wia-
ry misjonarzy, wiary w misyjny charakter Kościoła. Ponadto spadek kościelnej 
praktyki chrztu dzieci sprawi, że w niedługiej przyszłości wzrośnie liczba mło-
dzieży i dorosłych, którzy będą pragnęli być ochrzczeni w późniejszym wieku.

Pierwszy okres

W pierwszym okresie chrześcijaństwa do roku około 300 n.e. było bar- 
dzo ważne, żeby konwertyci – a byli nimi prawie zawsze dorośli – zostali do-
brze wprowadzeni w chrześcijaństwo. Potrzeba było wiele, żeby w świecie 
wrogim albo pogańskim zostać chrześcijaninem. Znany jest długi okres przy-
gotowania, który kończył się udzieleniem chrztu w Wigilię Paschalną. Naszego 
odróżnienia pomiędzy chrztem a bierzmowaniem jeszcze wówczas nie znano. 
Również w trakcie tej samej mszy wielkanocnej nowo ochrzczeni po raz pierw-
szy brali udział w liturgii eucharystycznej. Te trzy sakramenty wprowadzenia 
we wspólnotę wierzącą (inicjacja) stanowiły całość. Sam sakrament chrztu 
składał się między innymi z następujących elementów: wyrzeczenia się pogań-
skiej przeszłości/złego, wyznania wiary, zanurzenia w wodzie, nałożenia rąk, 
namaszczenia, czyli naznaczenia znakiem krzyża krzyżmem świętym.

Religia państwowa

 Z uwagi na fakt, że chrześcijaństwo w Cesarstwie Rzymskim od IV wieku 
zostało uznane za religię państwową, bycie chrześcijaninem stało się społecz-
nie ważne. To już nie było ryzyko, lecz potrzeba. Element nawrócenia stał się 
mniej ważny, a czas przygotowania trwał krócej: przeważnie sześć tygodni 
w ramach czterdziestodniowego Wielkiego Postu. Udzielano także na ogół 
jednej nauki wiary. W tym okresie coraz popularniejszy staje się chrzest dzie-
ci. Chociaż poszczególne elementy dotychczasowej praktyki przygotowania 
nie miały zastosowania w przypadku dzieci, zastępowali je ich rodzice oraz 
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rodzice chrzestni, z udziałem których proces inicjacji chrześcijańskiej prze-
biegał krótko i szybko w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc. Więcej w tym 
było uroczystego i obrzędowego działania Kościoła niż jakiejkolwiek forma-
cji pełnej znaczenia dla ochrzczonego.

Rozdział chrztu i bierzmowania

Wielki rozkwit Kościoła miał swoje skutki. W dużych miastach, gdzie 
mieszkał także biskup, chrzest i bierzmowanie ciągle tworzyły całość i były 
udzielane w trakcie jednego obrzędu. Lecz na wsi biskup nie zawsze był 
obecny przy udzielaniu chrztu. We francuskich częściach zachodniego Ko-
ścioła biskup od czasu do czasu przyjeżdżał, aby potwierdzić chrzest i dar 
Ducha Świętego, udzielony przez kapłana, co nosiło nazwę konfirmacji. 
W kościołach rzymskich znano dwa namaszczenia: udzielone przez kapłana 
i udzielone przez biskupa. Konfirmacja jako potwierdzenie chrztu i drugie 
namaszczenie udzielone przez biskupa rozwinęły się wspólnie w szczegól-
ny sakrament bierzmowania w zachodnim Kościele łacińskim. Efektem jest 
fakt, że chrzest jest bardziej postrzegany i przeżywany jako pojednanie i ob-
mycie z grzechu pierworodnego, a mniej jako dar Ducha Świętego. Również 
miejsce Ducha Świętego w Kościele zachodnim uległo „zminimalizowaniu”.

Wszystko w jednym obrzędzie

Od roku 1000 n.e. celebracja chrztu, która początkowo rozciągała się 
na okres czterdziestodniowy, następnie zaś na Wielki Tydzień, została ogra-
niczona do jednego obrzędu. Stało się tak, ponieważ chrzest dzieci był coraz 
popularniejszy i chodziło o to, żeby był ważny. Wówczas jednak liczne i roz-
budowane elementy celebracji chrztu, będące jego wyrazem zostały uznane 
za mniej ważne. Chrzest musiał nastąpić jak najwcześniej po narodzinach, 
nie przekraczając nawet tygodnia! Wszystkie elementy sakramentu zostały 
więc skonsolidowane w jednym obrzędzie. 

Nowy ryt bierzmowania

W XII wieku ukształtował się własny, indywidualny ryt bierzmowania. 
Składał się on z takich elementów jak: modlitwa wstępna, nałożenie rąk, na-
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maszczenie krzyżmem i delikatne uderzenie w policzek. Rozumiano go jako 
błogosławieństwo pokoju, które prawdopodobnie kojarzy się z pasowaniem 
na rycerza Chrystusa. Namaszczenie stało się najważniejsze, natomiast nało-
żenie rąk straciło na znaczeniu.

Prawdziwe odróżnienie chrztu dziecka od chrztu dorosłego

Dopiero przy odnowieniu liturgii przez II Sobór Watykański w 1963 roku 
dokonano prawdziwego rozróżnienia pomiędzy chrztem dzieci a chrztem 
osób dorosłych. Dotąd w sakramencie inicjacji, jakim jest chrzest, dzieci były 
traktowane właściwie tak samo jak dorośli. Aktualnie w przypadku chrztu 
niemowląt główną rolę przyznaje się ich rodzicom. To oni ponoszą odpowie-
dzialność za chrześcijańskie wychowanie swoich dzieci wewnątrz wierzącej 
wspólnoty. Natomiast w przypadku chrztu dorosłych ponownie wprowadzo-
no z całym szacunkiem dawne ceremonie inicjacji we wspólnotę Kościoła. 
Po okresie przygotowania w katechumenacie chrzest, bierzmowanie i Eucha-
rystia są udzielane w tej samej ceremonii: najlepiej w Wigilię Paschalną. 

W odnowionej przez ojców soborowych liturgii bierzmowania więź po-
między chrztem i bierzmowaniem została wyraźnie zaznaczona. W celu 
upamiętnienia chrztu zostają powtarzane przyrzeczenia chrzcielne. Bierz-
mowanie ma być dopełnieniem i udoskonaleniem chrztu.

katechumenat jako dar dla dziSiejSzego kościoła

Wielkie wyzwanie dla Kościoła katolickiego zaczyna się od oficjalnego 
ponownego wprowadzenia katechumenatu w 1972 roku3 w formie jego fak-
tycznej implementacji w parafiach i Kościołach lokalnych, które są diecezja-
mi. Oznacza to, że w naszych czasach sekularyzacji i przy zmniejszającym 
się zaangażowaniu Kościoła powinniśmy nadać temu formę, która posłuży 
do wprowadzania dorosłych w czynne uczestnictwo w życiu Kościoła oraz 
nauczenia ich, jak odkrywać, co oznacza prowadzenie codziennego życia 
w konkretnym związku z Chrystusem.

3   Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica. W Polsce przełożony i promulgo-
wany w 1988 roku. 
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Pierwsze odkrycia

W czerwcu 2004 roku biskupi niemieccy opublikowali list pt. Katecheza 
w zmieniających się czasach4. Wykazują w nim, jak odnowione zaintereso- 
wanie katechumenatem i chrztem dorosłych może być darem „do odpakowa-
nia” dla Kościoła i stać się w naszych czasach źródłem inspiracji dla odnowy 
i dla odpowiedniego sposobu podejścia do całej katechezy. Biskupi pragną 
w ten sposób włączyć się w misyjny aspekt działalności Kościoła i katechu-
menat nazywają w swym dokumencie znakiem zachęty. Katecheza staje się 
katechezą dorosłych, katechezą katechumenalną: od fazy pierwszego głosze-
nia, poprzez katechumenat właściwy, aż do fazy mistagogicznej. Katecheza 
powinna się koncentrować na źródłowych elementach przekazywania wiary. 
Potrzebuje misyjnych i ewangelizacyjnych form nauczania. Istotny jest w tym 
aspekt dynamiki, jak również świadomość, że w katechezie powinna być prze-
strzeń na różne sposoby i czas nauczania prawd wiary, różne rodzaje i fazy 
uczestnictwa katechizowanych w nauce i w życiu Kościoła.

Struktura przygotowania do chrztu 

Katechumenat czyni chrzest na nowo potwierdzonym świętowaniem pro-
cesu ukierunkowania i wzrostu do życia wiarą, które łączy z osobą Jezusa 
Chrystusa wewnątrz wspólnoty Kościoła. Katechumenat składa się z trzech 
faz, uwzględniając także różnorodność należących do tych faz obrzędów. 
To, co poprzez wieki chrzczenia niemowląt sprowadziło się do jednego 
obrzędu, teraz znowu rozwinęło się i objawiło w ich wielości. W procesie 
przygotowania do chrztu prowadzący akcentują zarówno pracę w grupie 
(w katechumenacie uzupełnioną także o tych, którzy już przyjęli chrzest ka-
tolicki i którzy w końcu lub na nowo chcą popracować nad swoją inicjacją), 
jak również indywidualne aspekty rozwoju wiary u katechumena.

Dobrze jest mieć świadomość, że nad kimś, kto zgłasza się do parafii jako 
kandydat do chrztu, Bóg już długo pracował. Dotknął właśnie tego człowie- 
ka, zaprosił go. W poszukiwaniu odpowiedzi na to zaproszenie człowiek 
ów zgłasza się do wspólnoty wiary, parafii, do księdza, pastora lub in-
nej osoby wierzącej, aby być poprowadzonym dalej. Kościół proponuje 
mu katechumenat.

4   Por. Posynodalny list pasterski episkopatu Niemiec Katecheza w zmieniających się cza-
sach na temat przekazywania wiary we współczesnym społeczeństwie niemieckim. 

205Chrześcijańska inicjacja wyzwaniem dla odnowy i przyszłości Kościoła…



Pierwsza faza katechumenatu nazywa się „fazą pierwszego głoszenia”5. 
Pierwsze, co wówczas powinno się wydarzyć, to towarzyszenie osobie uczą-
cej się wiary na podstawie własnej historii życia w sposób pozwalający jej 
odkryć w swym życiu ślady Boga: w jej kontaktach z innymi chrześcijanami, 
w szczególnych doświadczeniach, w jednym lub w większej ilości momentów 
nawrócenia, w ostrożnym kiełkowaniu wiary w Jezusa Chrystusa i rozwoju 
pragnienia, aby zostać ochrzczonym. Przejście do kolejnej fazy dokonuje się 
przez świętowanie oficjalnego przyjęcia do katechumenatu – do kręgu ludzi 
zgłębiających naukę wiary. Rozpoczyna się właściwy katechumenat.

Faza druga, faza katechumenatu właściwego, trwa mniej więcej rok. To czas 
wprowadzania w wiarę chrześcijańską i ćwiczenia w chrześcijańskim stylu 
życia: poprzez życie według roku kościelnego, czytanie Pisma jako głosze-
nia i objawienia wiary oraz dalszego objaśniania i pogłębiania własnej drogi 
życiowej, poprzez intelektualne zaznajamianie się z wiarą i nauką Kościoła, 
poznawanie życia we wspólnocie wiary i naukę modlitwy. Tę fazę charaktery-
zuje świętowanie przekazu wyznania wiary i modlitwy Ojcze nasz6.

 Przejście do fazy bliższego przygotowania, która obejmuje około sześciu ty-
godni, czyli okres czterdziestodniowy7, charakteryzuje świętowanie dopuszcze-
nia do chrztu. Faza ta zwana jest również celebracją wybrania i wpisu. W tej fa-
zie ma miejsce bezpośrednie przygotowanie na przyjęcie – najlepiej w Wigilię 
Paschalną – sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W czasie tych tygodni od-
bywają się na przykład wzmacniające rytuały – skrutynia-badania8. Są jeszcze 
obrzędy oddania Symbolu wiary, czyli wyznania wiary, obrzęd Effata („otwórz 
się”), wybór chrześcijańskiego imienia i namaszczenie olejem katechumenów9. 
Szczytowym punktem jest oczywiście Wigilia Paschalna (Wielkanocne Czuwa-

5   Odnowiona Księga obrzędów nazywa tę fazę „ewangelizacją” (evangelizatio), por. 
OCWD 9.

6   Pomimo że obrzędy te przypadają w czasie bezpośredniego przygotowania do sakra-
mentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, czyli w „okresie oczyszczenia i oświecenia” 
(por. OCWD 183–187), Kościół przewiduje możliwość wcześniejszego ich sprawowania 
ze względu na ich przydatność w okresie katechumenatu oraz ze względu na krótkość „okre-
su oczyszczenia i oświecenia” przypadającego w Wielkim Poście, „jednakże tylko wtedy, gdy 
katechumeni są już do nich dostatecznie przygotowani” (por. OCWD 125) [przypis redakcji].

7   Zwykle Wielki Post [przypis redakcji].
8   W przepisach kościelnych scrutinium oznaczało badanie kandydatów, między innymi 

do sakramentu chrztu, w celu przekonania się o ich godności i zdatności do przyjęcia tego 
sakramentu.

9   Por. OICA 194–207 [przypis redakcji].
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nie), kiedy to kandydaci zostają ochrzczeni, a wszyscy inni wierzący odnawiają 
swe przyrzeczenia chrzcielne.

Czwartą jest faza mistagogii, czyli faza pogłębienia, która często trwa 
do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tej fazie wszystko, co ludzie wcze-
śniej przeżyli przy otrzymaniu sakramentów podczas obchodów Wielkanocy, 
zostaje jeszcze pogłębione i przepracowane. Jak łaska chrztu może zostać uak-
tywniona, co powinien robić nowo ochrzczony neofita, żeby co tydzień razem 
ze wspólnotą Kościoła uczestniczyć w Eucharystii i przyjmować Chrystusa, 
jak dalej trzeba zachowywać się jako chrześcijanin w życiu codziennym, 
w parafii, Kościele i we wspólnocie. Jeden ze szwedzkich biskupów zadaje 
neofitom wymagające zadanie: spróbuj w bieżącym roku odkryć, czego Bóg 
oczekuje od Ciebie, „świeżo upieczonego” chrześcijanina, w Twoim życiu co-
dziennym. Napisz do mnie o tym list, gdy już upłynie rok od Twego chrztu.

Cały proces wtajemniczenia chrześcijańskiego trwa od dziewięciu do dwu-
nastu miesięcy: od września – na przykład do Pięćdziesiątnicy.

gościnność i Spotkanie jako warunki inicjacji

Żyjemy we wspólnocie, w której indywidualizacja wydaje się coraz bardziej 
obrazem człowieka: każdy dla samego siebie!… A Bóg dla nas wszystkich? 
W czasach indywidualizacji odnowienie świadomości ludzkiego spotkania, 
przede wszystkim spotkania z nowicjuszami, obcymi może oznaczać istotny 
wkład Kościoła do nowoczesnego społeczeństwa. Nauka życia z obcymi, z al-
lochtonami, wprowadzenie ich w istniejącą wspólnotę jest procesem wzajem-
nego wzbogacania się. Uczenie się, żeby nasze społeczeństwo było coraz bar-
dziej podobne do przyszłego Królestwa Bożego, również wewnątrz wspólnoty 
europejskiej. Lecz to wymaga od nas, żebyśmy jako parafia, a Kościół przede 
wszystkim, zbliżali się do nowicjuszy pragnących do nas przyjść, do wstępują-
cych do Kościoła, do katechumenów. Jak zbliżamy się do nich? Jak ich przyj-
mujemy? Czy widzimy ich jako przyszłych braci i siostry, jako dzieci tego 
samego Ojca, czy w ten adekwatny sposób właśnie zapraszamy ich do siebie?

Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie (Mt 25, 35).
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Gościnność wobec wstępujących do Kościoła

Teraz przyszedłeś do nas. Witaj.
Wspólnota Świętego Maura raduje się,
Że może zaproponować Ci pokój po Twej podróży.
Lecz nie bądź zadowolony,
Że będziesz tylko dzielił z nami korzyści, 
Którzy mieszkamy w tym opactwie.
Pozwól nam także korzystać z Twojej obecności,
Z Twojej wiedzy i z Twojej nadziei.
Bądź częścią naszej wspólnoty
Jako kolejny dar dla nas wszystkich.
Niech nasze spotkanie w tym oto miejscu
Sprawi, że będziemy ze sobą rozmawiać
i będziemy się dzielić sobą wzajemnie.
Tego właśnie pragniemy i niczego innego.
Opactwo Świętego Maura jest właśnie tym miejscem, 
Gdzie dokonamy tego wspólnie.
     Rolf Zerfass

Wyobraź sobie: ludzie szukają wspólnoty wiary. Tak zostają przyjęci. Wi-
taj! Jesteś człowiekiem, który przynosi nam dar najwartościowszy: samego 
siebie. Gościnność to wzajemna wymiana dawania i brania, wzajemnego 
dzielenia się sobą. W ten sposób obie strony stają się bogatsze. Zaryzykujmy 
pełne obietnic spotkanie.

Wzajemne zaangażowanie jako siła misyjna

Parafia i ludzie, którzy wykonują w niej swoje obowiązki duszpasterskie 
bądź też pracują jako wolontariusze, mają katechumenom coś do zaofiaro-
wania: skarbnicę wiary Kościoła, liturgię, pieśni, opowieści o nadziei i prze-
baczeniu, możliwość zostania członkiem wspólnoty, powrót do domu, zna-
lezienie schronienia. Duża to różnorodność odpowiedzi na zapotrzebowania 
religijne.

Katechumeni ze swojej strony również mają coś do zaofiarowania wspól-
notom wiary, parafianom i duchowieństwu. Zostanie katolikiem było dla ka-
techumenów świadomym wyborem, często związanym z głębokimi doświad-
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czeniami. Patrzą oni świeżymi oczami na Kościół i wspólnoty wiary. Jako 
nowo przybyli dostrzegają rzeczy, które dla nas jako katolików „od urodze-
nia” są tak oczywiste, że nie widzimy ani nie przeżywamy ich piękna. Nowi 
członkowie Kościoła stawiają pytania, które mogą stymulować do refleksji 
nad własną wiarą. Dzięki temu może być łatwiej wyrazić słowami, dlaczego 
sami wierzymy i co jest dla nas źródłem wiary, jak Kościół modli się, jak 
świętuje, jak wierzy, jak naucza.

Czasem w trakcie takiego spotkania jesteś tak zaskoczony słowami wła-
snymi lub kogoś innego, jakby was natchnął Duch Święty. 

Gościnność nie jest po to, aby zmieniać ludzi, lecz aby zaoferować 
im miejsce, gdzie zmiana jest możliwa.

Obcowanie z „innością” jako sztuka życia

Obcowanie z katechumenami, którzy jeszcze są obcymi we wspólnocie wiary 
może być bardzo pouczające. To jakby szkoła wszystkiego, czego potrzebuje-
my w społeczeństwie: szacunku dla inności, obcowania z różnicami, wymiany 
zdań i punktów widzenia, przyjmowania i integracji tego, kto dla nas jest jeszcze 
obcy. Szkoła dla każdego wierzącego, który żyje jako obcy (przy-mieszkaniec,  
par-oikos10, parafianin, gość) na świecie, dzięki czemu wiemy, jak wygląda życie 
w solidarności. Również szkoła tego, w jaki sposób gościnnie obcować z mło-
dzieżą i ludźmi, żyjącymi na obrzeżach Kościoła i wewnątrz społeczeństwa: 
z punktu widzenia wzajemnej ciekawości i zaangażowania. W gościnnej wy-
mianie lęk przed obcością i obcym zostanie pokonany. W gościnności motywy 
i wybory jednej strony stają się źródłem znaczenia dla drugiej.

Kto nigdy nie był gościem, nie może być dobrym gospodarzem.

10   1. Będący w pobliżu mieszkania, w sąsiedztwie. 
     2. W Nowym Testamencie obcy, cudzoziemiec, który mieszka w miejscu, bez prawa 

obywatelstwa. 
     3. Metaforycznie w j. greckim:

• bez obywatelstwa w Królestwie Bożym 
• ktoś, kto żyje na ziemi jak obcy, przybysz na ziemi 
• chrześcijanin, którego dom jest w niebie. 
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Asymilacja: „uczyń to widocznym”

Katechumenat stanowi dar dla istniejącej parafii. Opowieści o doświadcze-
niach z dorosłymi, uczącymi się wiary, nowo wstępującymi do Kościoła i ka-
tolikami, którzy pragną odnowić swoją wiarę, mogą stanowić źródło inspiracji. 
Parafianie jako rodzice chrzestni, jako gospodarze i partnerzy rozmów zwią-
zani z osobą, która niedawno wstąpiła do Kościoła, mogą zawsze na łamach 
prasy parafialnej opowiedzieć ciekawą historię na temat ich spotkania z kate-
chumenami. Regularna modlitwa wstawiennicza za katechumenów podczas 
niedzielnej liturgii otwiera również oczy wiernych praktykujących parafian. 
Dorosły, który został ochrzczony podczas Wigilii Paschalnej, jest znakiem na-
dziei, że są ciągle ludzie, którzy uważają, że warto jest wierzyć. Są też nowi 
katolicy, którzy po swym wstąpieniu do Kościoła proszą o pogłębienie wiary, 
chcąc uczęszczać jeszcze na kurs katechizacyjny. Odpowiedzmy pozytywnie 
na taką prośbę w imieniu wspólnoty wiary. Niektórzy pragną nawet studiować 
teologię, a przede wszystkim pracować w duszpasterstwie. Gościnna parafia nie 
umieszcza katechumenów w odizolowanej, niewidocznej grupie, nie zamyka 
ich w kościelnym azylu. Od początku są oni zapraszani do każdej aktywności 
we wspólnocie wiary.

nowi katolicy: prezent do odpakowania 

W tym paragrafie zaznajomimy Czytelników z sytuacją w Holandii, 
z tamtejszymi konkretnymi doświadczeniami praktyki duszpasterskiej, 
w oczekiwaniu, że zarówno to, z czym się tam spotykamy, jak i duszpaster-
skie refleksje, które nam się w związku z tym nasuwają, staną się również 
i dla Państwa inspiracją do zrozumienia podobnych spraw w swoim wła-
snym kontekście.

Szkic sytuacji

Rocznie wstępuje do Kościoła katolickiego od 800 do 1000 osób. Niewiel-
ka ich część pochodzi z innych Kościołów chrześcijańskich, gdzie katolicki 
chrzest jest uznawany. Przystępując do Kościoła otrzymują bierzmowanie 
i biorą wówczas po raz pierwszy pełny udział w Eucharystii. Zdecydowanie 
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większa część poznających wiarę katolicką idzie drogą katechumenatu: bar-
dzo krótką lub wydłużoną.

Corrie, po formacji w 2005 roku. Matka rodziny z małymi dziećmi.
Wywodzi się z Kościoła reformowanego, a jej mąż jest wyznania rzymskoka-

tolickiego. Zostać katoliczką nie było dla niej oczywiste. Proces konwersji prze-
chodziła pod znakiem intensywnego myślenia. Chciała, żeby to był jej własny 
wybór, a nie jakiś wybór, uzależniony od przypadkowego faktu, że żyje w rodzi-
nie rzymskokatolickiej. W jej grupie było więcej wątpiących: „Czy robię dobrze? 
Czy moja rodzina to zrozumie? Czy kiedyś mi to wybaczą? Jak powiem o tym 
rodzicom, moim dzieciom?”. Takie pytania stawiali sami postępujący na drodze 
wiary, gdy wspólnie o tym wszystkim rozmawialiśmy. Powoli moment zwątpienia 
przekształcił się w słuszność wyboru – także dla Corrie. Niedziela, kiedy cała 
grupa ukończyła formację i została ochrzczona, była wielkim świętem. Corrie 
przyłączyła się wówczas do grupy animacyjnej, katechizującej dzieci, grupy zaj-
mującej się także jej własnymi dziećmi. Wychowanie religijne dzieci jest szcze-
gólnym zadaniem ich matki. Zajęcia, które Kościół organizuje dla rówieśników 
jej dzieci i własna animacyjna aktywność Corrie w grupie katechizującej dzieci 
sprawiły, że poczuła się zaangażowana w działalność małej rzymskokatolickiej 
wspólnoty w jej wsi.

Małżeństwa mieszane wyznaniowo są ważną przyczyną przyjęcia wiary ka-
tolickiej czasem dopiero wtedy, gdy pojawiają się dzieci lub gdy już są i zaist-
nieją dyskusje co do ich religijnego wychowania. Również wspólne świętowa-
nie liturgii sprawia, że ludzie są pod wrażeniem przeżywania wiary w Kościele 
katolickim. Duchowe poszukiwania w klasztorach i/lub w literaturze sprawia-
ją, że ludzie pragną pogłębiać swoją wiarę i budzi się w nich pragnienie przyna-
leżności do Kościoła katolickiego. Coraz częściej zdarza się, że młodzi dorośli 
z katolickiego domu, lecz nieochrzczeni i bez właściwego kościelnego wycho-
wania, mają religijne potrzeby i sami decydują się na chrzest. 

W obszarach miejskich Kościół okazuje się azylem dla (duchowo) bezdom-
nych, którzy znajdują schronienie w konkretnej wspólnocie i dlatego pragną 
zostać członkami Kościoła. Jeden jedyny raz wybiera ktoś, kto w naszym kra-
ju znalazł azyl i kto wiarę i religię widzi jako ważną formę integracji poprzez 
przystąpienie do Kościoła katolickiego. Czasem azylant lub cudzoziemski ro-
botnik, który w kraju pochodzenia został ochrzczony, lecz nie uzyskał jeszcze 
formacji intelektualnej, pragnie uzupełnić ryt inicjacji w Kościele tego kraju, 
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w którym teraz żyje. W kręgach kościelnych wolontariuszy są też nie-katolicy, 
którzy współpracują i dążą do tego, aby w końcu dokonać wyboru w kierunku 
całkowitego członkostwa we wspólnocie wiary. „Nowi katolicy” studiują także 
teologię bądź też studenci w trakcie swoich studiów teologicznych wstępują 
do Kościoła11. W ostatnich latach rośnie liczba dzieci, które okazują się jesz-
cze nieochrzczone, gdy przygotowują się już do Pierwszej Komunii Świętej. 
W mniejszych lub większych grupach są one przygotowywane także i do chrztu.

Danielle, żona Arjana, w ciąży z ich pierwszym dzieckiem.
Gdy dzwoni do mnie, aby sformalizować swój ślub, powiada, że  jej rodzice 

są katolikami, natomiast ona sama nie jest ochrzczona. Myli się przy tym, przy-
puszczając, że  jeśli rodzice nie ochrzcili dziecka, gdy było ono malutkie, to ta 
szansa już przepadła. Na pytanie, czy kiedykolwiek o tym wcześniej myślała, na-
stępuje cała długa rozmowa i jeszcze jedna z moim kolegą, a potem znowu jeszcze 
jedna ze mną.

 Arjan i Danielle wstępują wspólnie na drogę poznawania prawd wiary. Z jed-
nej strony świetnie, ponieważ mówią o tym ze sobą dużo także w domu i Arjan 
doskonale rozumie proces, który zachodzi w jego żonie. Z drugiej strony dziwnie, 
ponieważ on sam nie przygotowuje się ani do chrztu, ani do bierzmowania.

Teraz po formacji i  chrzcie Danielle czuje się dobrze w Kościele w wio-
sce, skąd pochodzi jej mąż. Lecz pójście do Kościoła w mieście, gdzie oboje 
mieszkają, przeżywają jako zbyt trudne. Nikogo tam nie znają, muszą wchodzić 
do obcego pomieszczenia, a w starej wiosce jest przecież tak przytulnie. Teścio-
wa Danielle pełni tutaj też rolę ważnego ogniwa. Jest mocno wierząca i prak-
tykująca, lecz prowadzi także własne życie duchowe. Danielle musi się więc 
o wszystko zwracać do niej. W tym sensie nie ma już takiej potrzeby kontaktu 
z Ronem i Irene, jej parafialnymi rodzicami chrzestnymi. Kontakt był uprzednio 
doskonały, miały miejsce ciekawe rozmowy, lecz po chrzcie Danielle wszyscy 
omówili ze sobą swoje oczekiwania na temat dalszego przebiegu ich kontaktu. 
Ponieważ teściowa Danielle jest tak blisko i kontakt układa się dobrze, niech 
więc Danielle radzi się jej we wszystkim. Razem z Arjanem chodzą regularnie 
do kościoła. Właściwie dopasowała się do sposobu życia, który jej mąż wyniósł 
z domu. To jest dużym ułatwieniem dla niej. Danielle wyobraża sobie, że gdyby 
tak nie było i wszystko musiałaby robić o swoich siłach, to przydałoby się poznać 

11   Z globalnego szacunku wynika, że w Holandii od 15 do 20% studentów teologii to nowi 
katolicy, którzy w późniejszym wieku podjęli decyzję o wstąpieniu do Kościoła katolickiego.
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jeszcze inne osoby, żeby móc z nimi porozmawiać na różne tematy i zwracać się 
właśnie do nich.

Arjan i Danielle chodzą na liturgię w sobotę wieczorem, a teściowa wówczas 
zawsze idzie z nimi. Odległość od wioski sprawia, że trudno im to robić regular-
nie co tydzień, niemniej rodzi się w nich poczucie, że po prostu tak trzeba. Fakt, 
że tymi samymi słowami można ciągle powiedzieć coś nowego i że mają one cią-
gle inną zawartość, przeżywają oni jako wewnętrznie wzbogacające. Wszystko 
im jedno, czy chodzi tu o liturgię słowa związaną z Eucharystią, czy też o liturgię 
Komunii Świętej – każdą z tych celebracji uznają za wartościową.
Oczywiście planują ochrzcić swoje dziecko. Przeżywają chrzest i wiarę kato-

licką jako tak istotne wartości w ich życiu, że zdecydowanie pragną je włączyć 
w wychowanie swojego dziecka. Danielle jest szczęśliwa, że wiara pełni tak 
wielką rolę w jej życiu. To głębsza warstwa, która została rozpoznana. Danielle 
powiada, że kontroluje wszystko w swoim życiu, natomiast w swojej wierze czu-
je się inaczej niż poprzednio: ufa, że teraz potrafi całkowicie oddać się samemu 
życiu, że wszystko się uda i że w tym jest więcej niż tylko naturalny bieg rzeczy. 
Jest bardzo szczęśliwa, że uczyniła ten krok.

Nie w każdej parafii katechumenat jest strukturalnie obecny. Okazuje się, 
że tam, gdzie katechumeni i nowi katolicy są widoczni, pojawiają się także 
nowi katechumeni12. Kto z dorosłych zwraca się do danej parafii, czasem na-
wet może zostać ochrzczony już po jednej indywidualnej rozmowie. W para-
fiach i u duchownych katechumenat jest po II Soborze Watykańskim z szacun-
kiem restaurowany, lecz często, jak to pisaliśmy już wcześniej, stosunkowo 
mało znany. Również parafie wiedzą niewiele o katechumenacie u sąsiadów, 
podczas gdy on tam jest. W rosnącej liczbie współpracujących parafii, gdzie 
istnieje zespół duszpasterski z jednym lub dwoma profesjonalistami, którzy 
mają na szczególnej uwadze katechezę jako taką, tworzone są z ochotników 
specjalne grupy animacyjne po to, aby katechumenów w małych lub więk-
szych grupach przygotować do sakramentów świętych poprzez okres od kil-
ku miesięcy do roku13. Są to głównie młodzi pracownicy duszpasterscy i inni 
pracownicy, próbujący zrealizować taki szeroki program.

12   Według artykułu z prasy parafialnej, wymienionego podczas modlitwy wstawienniczej 
podczas świętowania jednego z rytów katechumenatu wśród zebranych wiernych.

13   Program mniej lub bardziej oparty jest o „Erwachsene fragen nach der Taufe. Katechetisch- 
-liturgische Handreichung zur Gestaltung des Katechumenats. Deutscher Katecheten Verein, 
München 2000.
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„Żywa Woda”

Przykładem współpracujących parafii, gdzie katechumenatowi poświęca 
się uwagę, jest federacja parafii „Żywa Woda”. Mają tam już dwudziestolet-
nie doświadczenie w przygotowywaniu dorosłych do przystąpienia do Ko-
ścioła katolickiego. Każdego roku od pięciu do ośmiu osób dorosłych szuka 
kontaktu z jednym z duchownych bądź parafianinem, przychodząc do nich 
z pytaniem-prośbą, że pragną zostać katolikami. Każda z opowieści takie-
go „poszukiwacza” jest bardzo indywidualna i całkiem różna od wszystkich 
pozostałych, jak okazuje się w trakcie pierwszego spotkania. Tam, gdzie 
te opowieści są ze sobą zgodne, oznacza to głębokie, mocno umotywowane 
pragnienie oraz wolny wybór, które sprawiają, że dany dorosły chce wstąpić 
do Kościoła katolickiego.

Federacja parafii ma grupę animacyjną, która zbiera katechumenów w jed-
ną grupę w ciągu roku i prowadzi ich inicjację. Przy świętowaniu przyję-
cia do katechumenatu i właściwej inicjacji za każdym razem okazuje się 
na nowo, że przybycie „nowych katolików” stanowi impuls dla całej wspól-
noty parafialnej. Parafianie stoją w długich kolejkach, aby nowym katolikom 
pogratulować ich chrztu, bierzmowania i pierwszego udziału w Eucharystii. 
Są pod wrażeniem silnej motywacji nowo przyjętych do wspólnoty kościel-
nej, do Kościoła, którego oni są częścią. Cieszą się, ponieważ nowi katolicy 
są zazwyczaj troszkę młodsi niż stali parafianie. Lecz bywają również zawie-
dzeni, gdy wszystko wskazuje na to, że nowi katolicy po swej inicjacji znikają 
z pola widzenia. 

Reinier, ochrzczony i po formacji w 2006 roku.
Jest mężem Południowoamerykanki wyznania rzymskokatolickiego: „Powo-

dzi mi się dobrze. Szczerze mówiąc, wcale nie chodzę regularnie do kościoła. 
Po naszym ślubie położyliśmy przede wszystkim nacisk na to, żeby moja żona 
przyzwyczaiła się do życia w Holandii. Mówi teraz dobrze po niderlandzku i ro-
zumie ten język, stąd może szukać pracy. Zanim zostałem katolikiem, przycho-
dziłem rocznie od czterech do sześciu razy do kościoła, a teraz nieco częściej. 
Teraz nie jest inaczej niż przedtem. Wychowałem się w Brabancji i otrzymałem 
«katolickość» jako rodzaj dobra kulturowego. Przy poznawaniu prawd wia-
ry zainteresowałem się, co Kościół katolicki myśli o  określonych sprawach. 
Po przebyciu całej drogi czuję się trochę bardziej związany z parafią. Mojej 
żonie podoba się budynek kościoła w sąsiedniej wiosce i dlatego częściej cho-
dzimy do tamtejszego kościoła. Dla mnie jest to znany teren. Pomogło mi w tym 
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to, że w czasie formacji widziałem różne kościoły federacji, także od środka. 
Czuję się w Waddinxveen gościnnie przyjmowany i jestem tu u siebie, to mi 
ułatwia decyzję o uczestnictwach w liturgiach tam właśnie.

Moi rodzice chrzestni, Rolf i Mieke, odwiedzili mnie po  chrzcie w domu, 
zaproszeni na mały poczęstunek. Umówiliśmy się na kolejne odwiedziny, ale 
na razie nic konkretnego z tego nie wyszło. Lecz gdy mam pytania, najpierw 
zwróciłbym się do Rolfa i Mieke, a zaraz potem do któregoś z księży. Nie czuję 
lęku ani nadmiernego dystansu przed poszukaniem kontaktu i  uważam to za 
ważne. Nie angażuję się w  inne zajęcia przy parafii, z wyjątkiem chodzenia 
na liturgie. Czytam o nich tylko w prasie parafialnej, lecz, szczerze mówiąc, 
gdy wpada ona do skrzynki, to nasza uwaga skupia się w niej przede wszystkim 
na terminarzu mszy świętych.

Czy nowi są mile widziani?

Doświadczenie uczy, że w istocie część nowych katolików po krótszym 
lub dłuższym czasie staje się na powrót niewidzialna i znika. To, co wy-
nika z francuskich14 badań, ma miejsce także i w Holandii. Katechumeni 
są na ogół po swoim wstąpieniu do Kościoła zadowoleni ze sposobu pro-
wadzenia ich osobistej formacji. Katechetyczne pogłębienie prawd wiary 
przeżywają oni jako rzetelne. Problemy powstają, gdy chodzi o konkretne 
przyjęcie nowych członków do wspólnoty kościelnej, czyli parafii. Pro-
blemy nie wiążą się raczej z lękiem katechumena przed zaangażowaniem  
się. To raczej brak zainteresowania i odwoływania się do katechumena 
ze strony wspólnoty kościelnej. Nie każda parafia rozumie samą siebie 
w pełni jako learning community – wspólnotę uczniów.

Są wielkie różnice

Tam, gdzie przygotowanie do chrztu i włączenia do Kościoła ma niewielki 
wymiar lub zachodzi w sposób bardzo indywidualny, prawdziwe przyjęcie 
do wspólnoty pozostaje jedynie pobożnym życzeniem. Jeżeli katechumeni 

14   Również we Francji z długą i bogatą tradycją katechumenatu pojawia się nowy styl tro-
ski o los neofitów, jak wynika z „Chercheurs de Dieu”, wydawanego przez Service National 
de la Catechese et du Catechumenat we Francji.
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są w grupie i zajęcia ich mają charakter intensywny, to istnieje „niebezpie-
czeństwo”, że ludzie po przystąpieniu do Kościoła wpadają w „dziurę”, przez 
co rozpada się cała ich grupa. W miejscach, gdzie Kościół nie jest już w no-
woczesnym społeczeństwie wspólnotą i rękojmią więzi, lecz raczej wielką in-
stytucją, wielu katolików – w tym także ci nowi – wolą przeżywać swą wiarę 
w małych kościelnych wspólnotach i grupach. Nowi katolicy nie przyswoili 
sobie jeszcze, pomimo intensywnego przygotowania, stałych obyczajów „ka-
tolickich”, kulturowo wpojonych wyznawcom od małego dziecka. Nie mogą 
powoływać się na długą historię i dobrą znajomość katolickich zwyczajów. 
Ich kościelna socjalizacja jeszcze nie jest dokończona. Kontynuacja socjali-
zacji wymaga uwagi także od parafii. Przy przystąpieniu do Kościoła chodzi 
także o wzajemne „zobowiązania”, które są wówczas zaciągane.

Stosunkowo duża liczba nowicjuszy nie chce od razu zostawać ochotnika-
mi, lecz raczej najpierw kontynuować pogłębianie i odkrywanie swej wiary. 
Czasem głęboko radykalne przeżycia z ich „historii nawrócenia” czynią ich 
rodzajem „wirtuozów religijnych”, którzy niestety w zwykłych parafiach nie 
zawsze znajdują zrozumienie dla swego pragnienia głębokiej formacji wiary. 
Nowy katolik, który jeszcze przed swym przystąpieniem do Kościoła był już 
członkiem grupy animacyjnej, biorąc przez to udział w strukturach organiza-
cyjnych i kulturze parafii, często w sposób oczywisty w niej zostaje.

Nowym katolikom, którzy jeszcze nie znaleźli miejsca dla siebie, pro-
ponuje się wyraźnie członkostwo w takiej grupie. To wymaga gościnności 
od tych, którzy są katolikami „od zawsze”. W grupie skierowanej na samą 
siebie i zamkniętej wewnętrznie nie będzie miejsca dla „innych” katolików. 
Duża liczba nowych katolików uczęszcza na kursy, zaspokajające ich po-
trzebę dalszego duchowego wzrostu. Gdy nie znajdują ich w samej parafii, 
często wybierają kursy organizowane przez dekanalną szkołę duszpaster-
ską. I jak już podawaliśmy, niebagatelna ich liczba, przy braku takich moż-
liwości w najbliższym otoczeniu, w końcu „szuka szczęścia” w centrach 
intelektualnych przy ruchach świeckich, zakonach, wspólnotach lub w stu-
diach teologicznych.

Związki, które pomagają

Nowi katolicy mogą znaleźć dużo wsparcia nie tylko w grupach anima-
cyjnych lub długotrwałych kursach, w których uczestniczą. Własna sieć ro-
dzinna, gdy ktoś pokłada ufność w rodzinie katolickiej, też może być wielkim 
wsparciem. Lecz wsparcie po wstąpieniu do Kościoła powinno się już zaczy-
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nać w fazie samego katechumenatu15. Księża nie mogą zapewnić wsparcia 
szczególnie wówczas, gdy ma miejsce niewielki, lecz systematyczny wzrost 
ilości osób, które wstąpiły do Kościoła.

Isabella, matka rodziny z małymi dziećmi.
Isabella pochodzi z  Kościoła reformowanego. Jej mąż jest katolikiem. 

Po swej formacji czuje się lepiej w Kościele katolickim. Fakt, że może teraz 
przystępować do Komunii sprawia, że przeżywa ją bardziej świadomie. Za-
uważa, że jej korzenie mają swe źródło w Kościele reformowanym. Ciągle jesz-
cze poznaje obyczaje w Kościele rzymskokatolickim:

„Nie wiem jeszcze wszystkiego o tym Kościele, lecz wiem, jak z punktu wi-
dzenia Kościoła reformowanego katolickie obyczaje są postrzegane”.

Jeszcze zanim przeszła formację, już czuła się gościnnie przyjęta przez tu-
tejszą wspólnotę parafialną. Teraz też nie jest inaczej. Jej kontakty wewnątrz 
Kościoła to te same, które ma w sąsiedztwie i wokół szkoły; wszystkie one są po 
prostu kontynuowane w kontekście kościelnym. Jej dzieci, które między inny-
mi śpiewają w dziecięcym chórze, są  tutaj ważnym ogniwem. Ze  swą matką 
chrzestną Greet Isabella rozmawia tylko w trakcie przypadkowych spotkań. Jej 
ochotnicza praca w Kościele reformowanym łączy ją z nim intensywnie. Życie 
rodzinne i niektóre inne ochotnicze zajęcia w szkole powstrzymują ją od brania 
na siebie jeszcze większych zadań. Zajęcia organizowane przez Kościół, takie 
jak chór dziecięcy czy dziecięca grupa animacyjna absorbują ją już w tym mo-
mencie wystarczająco.
Swoje poznawanie prawd wiary uważa za  wspaniałą drogę, którą przeby-

ła i bardzo się cieszy, że uczyniła ten krok. Zauważa różnice wewnątrz grupy. 
Wskazuje na różnicę pomiędzy ludźmi, dla których wiara to nowy wymiar w życiu 
a tymi, dla których jest ona jedynie naskórkowa. Dla niej wiara to stały strumień, 
który ją zaprowadził z Kościoła reformowanego do Kościoła katolickiego.

Aby zapewnić opiekę nad nowymi katolikami, federacja „Żywa Woda” 
w 2005 roku rozpoczęła eksperyment „parafialni rodzice chrzestni”. Każde-
mu katechumenowi spomiędzy parafian zaangażowanych w sprawy Kościoła 
zostali przydzieleni rodzice chrzestni. Ci rodzice chrzestni zostają wyznaczeni 

15   Zob. Ella Feijen, Droga do Emmaus poprzez dwanaście pól, praca magisterska na Wyż-
szej Szkole Światopoglądu Teologicznego Fontys, Amsterdam 2004. 
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dla katechumena, późniejszego nowego katolika, i jako relacyjnie z nim połą-
czeni towarzyszą mu na drodze rozwoju wiary i w jego indywidualnym wrasta-
niu w Kościół rzymskokatolicki.

 Poprzez wyszukiwanie w parafii rodziców chrzestnych parafianie aktyw-
nie angażują się w przyjmowanie nowych katolików. Okazuje się, że znalezie-
nie i wyznaczenie takich rodziców chrzestnych nie stanowi żadnego problem. 
Wszyscy czują się tak zaszczyceni, że powierza im się takie zadanie, że nigdy 
jeszcze nikt nie odmówił. Podczas świętowania przyjęcia do wspólnoty zgłę-
biającej prawdy wiary i świętowania inicjacji rodzice chrzestni – oboje zna-
ni w parafii – akcentują, że wspólnota ma zadanie do wykonania w stosunku 
do nowych katolików. Ci rodzice chrzestni stają się również automatycznie bar-
dziej zaangażowani w sprawy dotyczące rozwoju ich własnej wiary. To „kamień 
wrzucony do stawu parafii” właśnie dlatego, że rodzice chrzestni są tak głęboko 
zakorzenieni zarówno w swej katolickiej tradycji, jak i we wspólnocie parafial-
nej. Na początku swej opieki nad katechumenem zostają oni poinformowani, 
czego parafia od nich oczekuje i jaką opiekę duchową otrzyma ich podopieczny 
od grupy animacyjnej. W trakcie podążania drogą rozwoju wiary dojrzewa tak-
że ich własny sposób pojmowania roli rodziców chrzestnych i angażują się w to, 
aby ich podopieczny nabrał zaufania do ich ukochanego Kościoła.

Po kilku latach pracy z parafialnymi rodzicami chrzestnymi rozwija się rozu-
mienie istoty rzeczy w parafiach. Staje się oczywiste, że przyjmujemy „nowi-
cjuszy” i wspieramy ich w rozwoju religijnym. Przy każdym zgłoszeniu kate-
chumena, natychmiast rozpatrywane jest pytanie: „Kto mógłby być właściwymi 
rodzicami chrzestnymi dla takiego kandydata?”. Jest to praca, która wymaga 
określonej znajomości ludzi. Dalej następuje proces poznawania katechumena, 
aby dzięki temu wszystko przebiegło dobrze.

Kim, ochrzczona i po formacji w 2006 roku.
Jej chrzestni rodzice parafialni to Mart i Janneke. Kim od dłuższego czasu 

jest członkiem chóru młodzieżowego. Śpiewanie i aktywność społeczna to jej 
sposób na uczestnictwo w grupie. Jednak nie czuła się ona całkowicie przyjęta 
do Kościoła. Nie była ochrzczona i stąd nie mogła przystępować do Komunii 
Świętej. Wówczas ktoś jej podpowiedział, żeby pójść w  procesji komunijnej 
i  poprosić duchownego o  krzyżyk. To było dla niej głębokie przeżycie, które 
uświadomiło jej, że chce należeć do tej wspólnoty, że pragnie zostać katoliczką.

Na samym początku formacji przydzielono jej parafialnych rodziców 
chrzestnych, Marta i Janneke, którzy przypadkowo byli także rodzicami in-
nego członka chóru młodzieżowego. Regularnie miała z nimi kontakt, a ich 

218 Chris C.G.M. t’Mannetje218 Chris C.G.M. t’Mannetje



rozmowy były intensywne i pogłębione. Ciągle zresztą ma z nimi regularny 
kontakt. Jego częstotliwość jest zmienna, lecz kontakt nie traci na intensywno-
ści. To ciągle bardzo wartościowy kontakt dla Kim. 
Chrzest był dla niej punktem szczytowym, z  wodą chrzcielną spływającą 

po jej głowie i łzami płynącymi z jej oczu do wody chrzcielnej. Chór młodzie-
żowy śpiewał pieśń, specjalnie dla niej napisaną „W ciszy nie jesteś sama”, 
opowiadającą o drodze do poznania prawd wiary. Jej droga jest też źródłem 
inspiracji dla chóru młodzieżowego. Ciągle jeszcze ma wewnątrz chóru małą 
grupę, z którą regularnie spotyka się po próbach i dla której naturalne są roz-
mowy o własnej wierze. Kim tego potrzebuje, a temat wiary nie jest poruszany 
wśród przeciętnych przyjaciół.

Teraz, gdy jest katoliczką, czuje się dobrze w Kościele, całkowicie przez nie-
go przyjęta i zaakceptowana. Przede wszystkim pomoc w udzielaniu Komunii 
Świętej wzmacnia w niej to uczucie. Czuje się również bardziej wolna w okre-
ślonych sprawach. Mówi, że  teraz lepiej rozumie liturgię wraz z jej różnymi 
gestami, jak siedzenie czy stanie. Rozumie przy tym także różnicę, gdy sama po-
szukuje znaczenia wykonywanych ruchów i gestów, podczas gdy jej mąż, katolik 
od urodzenia, w ogóle o tym nie myśli, ponieważ dla niego tak po prostu jest. 
Ponieważ aktualnie czuje się jeszcze lepiej w chórze młodzieżowym niż zanim 
zapragnęła zostać katoliczką, wygląda na to, że zarówno jej przyjęcie do Ko-
ścioła, jak i jej zostanie katoliczką przebiegły bardzo gładko. Ale nie tylko to. 
Kim od czasu do czasu w piątkowy wieczór uczęszcza na liturgię słowa i liturgię 
Komunii Świętej. Parafianie, którzy chadzają na tę liturgię, są na ogół starsi 
od samej Kim. Uczestnictwo we mszy świętej Kim przeżywa jako spotkanie. 
Gościnność i sposób, w jaki starsze osoby przyjmują Kim i rozmawiają z nią 
po mszy świętej oraz podczas wspólnego picia kawy przeżywa jako dar.
Kim pragnie coś zrobić dla Kościoła jako ochotnik, aby po jej chrzcie mógł 

nastąpić ciąg dalszy w kwestii jej nauki oraz pogłębienia wiary.

Dar do odpakowania

Ludzie, którzy przystępują do Kościoła katolickiego, nowi katolicy, 
są podziwiani przez katolików „od urodzenia” dlatego, ponieważ osobiście 
i świadomie wybrali swoją wiarę i wiara ta najczęściej opiera się i jest bez-
pośrednio związana z ich doświadczeniami. Stosunkowo łatwo jest im znaj-
dować słowa i sens wewnętrzny, aby mówić o ich wierze. Nowi katoli-
cy mogą stać się dzięki temu budowniczymi pomostu pomiędzy „starszą” 
i „nową” generacją wiernych. To właśnie jest dar do odpakowania. Wymaga 
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on od starszej generacji wiernych gościnności, aby przyjmować pomiędzy 
siebie nową generację wierzących i to, co ona ze sobą przynosi. Gościn-
ność implikuje również gotowość oraz odwagę zmian, aby uczyć się tego, 
co nowa generacja przynosi ze sobą. Sposób, w jaki nowa generacja wier-
nych wrasta w starą tradycję, to też dar do odpakowania. Katechumenat dla 
nowicjuszy proponuje bogactwo możliwości dla starszej generacji, aby swą 
wiarę na nowo rozpoznać, pogłębiać, wyrażać, aby nią żyć. Katechumenat 
pomaga doktrynie w sensie nauczania prawd wiary, adekwatnie do ucznia 
Pana odświeżyć i oczyścić swą samoświadomość. Katechumenat od nowa 
umieszcza chrzest wewnątrz wspólnoty wiary. 

W społeczeństwie, gdzie wiara i przynależność do Kościoła nie są niczym 
oczywistym, ważne jest przybliżenie do siebie sposobów wyrażania wiary 
przez słowa i doświadczenie. Ta forma autentyczności to też coś, czego szuka 
wielu młodych dorosłych, kiedy ich tożsamość zmierza ku dojrzałości. Parafia 
powinna pozytywnie ustosunkować się do tego problemu i dobrze do niego 
przygotować. Jest to możliwe poprzez rozumienie i stworzenie katechume-
natu jako wyzwania i ciągłe budowanie go od nowa. Zarówno katechumenat, 
jak i katechumeni powinni być przyjmowani przez Kościół jako dar od Ducha 
Świętego. „Lecz jednocześnie powinniśmy założyć, że Duch Boży nie chce 
działać bez nas”.

Tłumaczenie z niderlandzkiego: Irena Zajączkowska

SuMMARy

Initiation: from the Treasure of the Church.
How to guide adult baptism is the challenge  
for the future of the Church.

Again since the Second Vatican Council we are aware of the catechumenate for 
adults in the Church and her response to developments in modern society. It took quite 
some time before the various dioceses and countries since 1972 introduced the the 
Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) in a proper way. Catechumenate is a gift, 
a process and a chance for a liturgical, catechetical and diaconal renewal in the paro-
chial life. A gift of reconcentration at the core of Christianity, the enriching experience 
of our personal relationship with Jesus Christ: how to cope with times of secularization, 
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of abandonment of institutional forms and religious practices, of religious pluralism 
in a missionary and evangelizational way. 

Catechumenate is a process of acquiring the awareness that faith is a question of li-
felong learning, for everyone at different paces, different stages of age and lifestyle. 
A chance to rediscover the strong links between liturgy and catechesis and the con-
sequences of everyone’s faith to his or her participation in society as a contribution 
to the coming Kingdom of God.The catechumenate requires from the established 
Christian community and Church members at least an attitude of hospitality (in Dutch 
„gastvrijheid”: freedom to the host) and willingness to arrange a meeting with cate-
chumens, the new Church members. He or she will be different from the „Christian 
since birth”: in a sense a training ground for dealing with newcomers as we also need 
in our multicultural and religiously plural society.

From our Dutch experience: take this opportunity te renew parish life. Make it as 
visible as possible for everyone in the community: by involving parishioners in the 
catechumenal process such as godfather and godmother or accompanist, by prayers 
for the catechumens during Sunday Mass, by celebrating several stages of the cate-
chumenate within the gathered congregation. Whoever is involved in the catechume-
nate as a pastor or an accompanist sees this as a highlight for his vacation, essential 
to his or her own faith.
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ks. Janusz Mastalski
KRAKóW

Pedagogiczne „wektory”  
wskazujące kierunki  
wspomagania ludzkiego rozwoju  
w kontekście inicjacji wychowawczej

Trudno nie zgodzić się z poglądem, iż współczesna pedagogika nie może 
już więcej próbować mieć monopol na rozwiązywanie kwestii edukacyjnych, 
że są one usytuowane wskroś całej humanistyki i nauk społecznych, chociaż 
wyróżnia ją w nich szczególny typ wrażliwości na potrzeby rozwojowe i go-
towość wspomagania rozwoju mądrości i etyczności ludzi1. 

Warto też podkreślić, że współczesna cywilizacja niesie ze sobą ogromne 
możliwości rozwojowe, a jednocześnie – paradoksalnie – może zakłócić pra-
widłowy wzrost człowieka jako osoby. 

Trzeba więc wrócić do podstawowej kategorii wychowawczej, która 
na przestrzeni dziejów stała się obszarem wspierania rozwoju człowieka. 
Jest nią inicjacja, która stanowi pierwotną formę wychowania. W tym kontek-
ście obrzęd inicjacji to najbardziej pierwotny typ instytucji wychowawczej. 
Okazuje się, iż znaczna część istotnych rysów wychowania we współcze-
snych społeczeństwach nabiera szczególnego kolorytu w perspektywie roz-
woju od obrzędu inicjacji do współczesnych instytucji wychowawczych. 
Warto też pamiętać, że inicjacja utożsamiana ze swoistym egzaminem 
była wytężonym zdobywaniem wiedzy z różnych dziedzin, kształceniem 
i pogłębianiem moralności, ugruntowaniem wpojonych już kiedyś cnót. 
Inicjacja z punktu widzenia pedagogicznego jest rozumiana jako proces 

1   Z. Kwieciński, Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia forma-
cyjnego, [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. H. Kwiatkowska, Warszawa 1994, s. 19.



przemiany wewnętrznej, której istotą jest przejście w rozwoju świadomości 
z niższego poziomu na wyższy. Dotyczy emocji, umysłu i ducha jednostki.

Nie można zapominać, że w wymiarze indywidualnym oznacza jakieś 
rozpoczęcie nowego etapu w życiu osobistym, religijnym, społecznym czy 
kulturowym. Z kolei w wymiarze grupowym jest formalnym lub tylko sym-
bolicznym świadectwem przyjęcia nowego członka, nadania mu nowego 
statusu przynależności do danej grupy, co wiąże się ze zobowiązaniami nor-
matywnymi2. Wyjaśnienia fenomenu inicjacji należy szukać na skrzyżowa-
niu trzech dyscyplin: psychologii, socjologii oraz antropologii kulturowej. 
Można wykazać przynajmniej kilka ważnych znaczeń inicjacji dla człowieka:

 – utrwalenie poczucia przynależności do jakiejś grupy;
 – pogłębienie świadomości zobowiązań i praw wynikających z tej przy-

należności;
 – zdobycie aprobaty społecznej;
 – zaspokojenie potrzeby afiliacji oraz bezpieczeństwa;
 – utrwalenie pewnych zachowań związanych z tzw. psychologicznym 

efektem pierwszeństwa (siła pierwszych wydarzeń czy skojarzeń ma szcze-
gólną moc utrwalającą);
 – integracja osobowości poprzez mechanizm socjalizacji i kontroli spo-

łecznej;
 – internalizacja nowych zachowań społecznych oraz norm;
 – jasność pełnienia ról społecznych;
 – w sensie religijnym – ukazanie sensu życia.

Nie można też zapominać, iż ideą inicjacji jest wprowadzanie młodszych 
przez starszych, niedoświadczonych przez doświadczonych, niewtajemni-
czonych przez wtajemniczonych. Inicjacje określone są przez społeczeń-
stwo – w tym szczególnie świat dorosłych – w kontekście określonej kultury, 
tradycji, religii. W każdej religii znajdziemy ryty inicjacyjne. Chrzest, pierwsza 
spowiedź, Pierwsza Komunia i bierzmowanie u katolików, bar micwa u Ży-
dów, amrit sanskar u Sikhów czy rozciągające się aż na 17 etapów (od poczęcia 
po kremację) rytuały samskara u Hinduistów3.

W Kościele inicjacją (wtajemniczeniem) określano pierwotnie sakralny 
proces dopuszczania kandydata, przez odpowiednie znaki i ryty do udziału 

2   D. Lalak, Inicjacja, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. II, red. T. Pilch, War-
szawa 2003, s. 321.

3   S. Grzelak, Strategia pozytywnych inicjacji czyli z odsieczą dla profilaktyki i wychowa-
nia, „Świat Problemów”, nr 10, 2007, s. 24.

224 ks. Janusz Mastalski224 ks. Janusz Mastalski



w obrzędach liturgicznych. W tradycji Kościoła inicjacja jest obrzędem chry-
stianizacji, która rozpoczyna się od wyznania wiary i polega na przyjęciu 
trzech sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eucharystii, dlatego nazywają się 
one sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego4. Inicjacja chrześcijań-
ska jawi się jako proces edukacyjny, pewien rodzaj pedagogiki wchodzenia 
w chrześcijaństwo, zakładającej sukcesywną formację i utwierdzanie w struk-
turach dających człowiekowi poczucie tożsamości chrześcijańskiej. Edukacyj-
ny aspekt inicjacji zakłada wychowanie do zrozumienia, akceptacji i pełnego 
przyjęcia wartości chrześcijańskich oraz elementów zachowań chrześcijań-
skich, kształtujących całe późniejsze życie kandydata, ale także rozwój warto-
ści ogólnoludzkich5.

Na gruncie Kościoła katolickiego (choć nie tylko) istotną przestrzenią ini-
cjacji jest parafia. Trzeba więc pamiętać, iż „konieczne przemiany parafii po-
winny zapewnić realizację trzech komplementarnych procesów duszpaster-
skich wynikających z istoty inicjacji:

1. doprowadzenie «do» – w nim zawiera się wymiar rytualno-celebracyjny, 
łac. introduco, duxi, ductum;
2. transmisja, czyli przenoszenie, wyjaśnienie «jak» – z wymiarem logiczno-
-refleksyjnym, łac. transmitto, misi, missum;
3. wychowanie, stawanie się «kimś» – wymiar pedagogiczny, edukacyj-
ny, łac. educatio, -tionis6”.
Jak więc widać, funkcja initiare okazuje się najstarszą funkcją wychowania, 

gdyż występuje już jako inicjacja u ludów pierwotnych. Miała ona zawsze 
znaczenie magiczne, potem religijne i mistagogiczne (np. w misteriach eleu-
zyjskich tajne ceremonie ku czci Demeter, Persefony i Dionizosa), a nawet  
chrześcijańskie sakramenty święte: chrztu, bierzmowania i Eucharystii nazy-
wane są initiatio Christiana7. Trudno nie zgodzić się z poglądem, iż „dzieło 
inicjacji chrześcijańskiej młodych jest podobne do «szkoły językowej», w któ-
rej uczy się chrześcijańskiego języka religijnego, dając możliwość nawiązania 
dialogu z Bogiem, z drugim człowiekiem i ze światem”8.

4   K. Półtorak, Parafia a proces inicjacji chrześcijańskiej, „Legnickie Studia Teologiczno-
-Historyczne”, nr 2, 2004, s. 185.

5   Por. J. Gajda, Istota wychowania religijnego, [w:] Wychowanie religijne u progu trzecie-
go tysiąclecia chrześcijaństwa, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Opole 2001, s. 136 n.

6   K. Półtorak, Parafia a proces…, dz. cyt., s. 190.
7   S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004, s. 251.
8   K. Półtorak, Parafia a proces…, dz. cyt., s. 197.
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Trudno nie zgodzić się także ze stwierdzeniem, iż zdrowa kultura, moc-
no zakorzeniona tradycja, żywa religia – wszystkie one mogą być źródłem 
inicjacji, które jest znaczące dla dzieci i młodzieży. Inicjacja jest znacząca, 
jeśli wiąże się z wtajemniczeniem, wprowadzeniem w coś, co jest auten-
tycznie uważane za ważne przez rodziców i inne autorytety. Jeśli wtajemni-
czenie przemienia się w martwą tradycję, nieznaczący obyczaj – traci swoją 
wychowawczą moc. Obecnie w wielu wypadkach tradycyjne inicjacje prze-
mieniają się w taki właśnie pusty rytuał, a odpowiedzialna jest za to słaba 
kondycja kultury, religii i rodziny. Współczesna kultura masowa nie dostar-
cza pozytywnych wzorców inicjacji, a moc wychowawcza religii słabnie 
(jeśli dorośli, z którymi dziecko jest związane, traktują jej przesłanie z przy-
mrużeniem oka). Znaczenie inicjacji religijnych dla rozwoju dziecka w du-
żej mierze uzależnione jest od tego, czy dorośli swoim własnym życiem 
i przykładem pokazują dziecku, jak ważne są wartości, w które te inicjacje 
wprowadzają9. 

Na gruncie inicjacji pedagogika odgrywa ogromną rolę, bowiem wskazuje 
konkretne przestrzenie wspomagania ludzkiego rozwoju. Dzisiejszy człowiek 
potrzebuje szczególnej pomocy, aby nie zagubić w świecie cywilizacyjnego 
postępu tego, co najważniejsze – ludzkiej godności. 

Ważne jest, aby mówiąc o inicjacji, rozwoju, o jego wspomaganiu, sięgnąć 
do pryncypiów. Trzeba bowiem pamiętać, iż człowiek realizuje swoje auten-
tyczne bycie, realizuje siebie, tylko przez transcendowanie siebie samego, 
idąc poza samego siebie w kierunku drugiego, przez oddanie siebie drugiemu. 
Im bardziej transcenduje on siebie, tym bardziej realizuje swoją prawdziwą 
istotę […]. Ubocznym skutkiem autotranscendencji człowieka i wolności 
ukierunkowanej teocentrycznie jest realizacja samego siebie10. Pedagogika 
ma ułatwić człowiekowi ową realizację. 

W tym kontekście warto na nowo odczytać istotne „wektory” funkcjonu-
jące w pedagogice, a wspomagające ludzki rozwój i kreujące inicjację. Tymi 
wektorami stają się pryncypia, na których opiera się pedagogika. Wektory wy-
chowawcze zostają wyznaczone poprzez cele, źródła oraz podstawowe procesy 
edukacyjne. W związku z tym trzeba przyglądnąć się najpierw istocie pedago-
giki, a następnie pojęciom-kluczom odsłaniającym podstawowe procesy kształ-
towania człowieka, któremu służy pedagogika. Warto także wydobyć konkretne 

  9  S. Grzelak, Strategia…, dz. cyt., s. 25.
10   L. M. Rulla, F. Moda, J. Ridick, Antropologia della vocazione cristiana, Casale Mon-

ferrato 1986, t. 2, s. 238.
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elementy wspomagające wychowanie. Nie można przecież zapominać, że au-
tentyczne wychowanie jest zadaniem dorosłych […], którzy pomagają uczniowi 
odkrywać i stopniowo przyswajać poczucie jedności rzeczy, całościowo przy-
bliżać się do rzeczywistości, odkrywać propozycje wartości dla jego własnego 
życia ujmowanego integralnie, z punktu widzenia wolności i prawdy11.

iStota pedagogiki

Pedagogika ogólna zrodziła się z refleksji nad problemami celów i skutków 
wychowania realizowanego w praktyce społecznej. Bada ona i uzasadnia zwią-
zek wychowania z innymi dziedzinami rzeczywistości społecznej. Tworzy ogól-
noteoretyczne podstawy dla badań pedagogicznych, obejmujących różne dzie-
dziny ludzkiej aktywności12. Termin „pedagogika” wywodzi się od dwóch słów 
greckich: paidos, czyli dziecko oraz agogos, tłumaczonego najczęściej jako 
przewodnik. Można powiedzieć, iż pedagogika to nauka zajmująca się prowa-
dzeniem dzieci (wychowanków). Pojęcie pedagogiki pojawiło się w XIX w. (do 
tego momentu mówiło się raczej o pedagogii i nauczaniu) i związane było z za-
stąpieniem pojęcia edukacja terminem wychowanie. Duże znaczenie w okre-
śleniu przedmiotu badań pedagogiki, metodologii badań itp. miał J. F. Herbart 
(1776–1841) oraz jego uczniowie. Od tego momentu nastąpił gwałtowny roz-
wój myśli pedagogicznej, mający odzwierciedlenie w wielu koncepcjach wy-
chowawczych13. W. Okoń uważa, iż jest to nauka o wychowaniu, której przed-
miotem jest działalność wychowawcza, mająca na celu wyposażenie całego 
społeczeństwa, a przede wszystkim młodego pokolenia, w wiedzę, sprawności 
ogólne i zawodowe, zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania 
oraz przysposobienie do oddziaływania na własny rozwój14. 

Podobne, choć bardziej syntetyczne ujęcie prezentowane jest współcześnie 
przez pedagogów: „Pedagogika to dziedzina nauki zajmująca się badaniem 

11   Jan Paweł II, Przemówienie do nauczycieli i wychowawców (Leon 4.04.1983), [w:] Jan 
Paweł II, Nauczanie społeczne, Warszawa 1987, s. 415.

12   L. Turos, Pedagogika ogólna, [w:] Pedagogika ogólna i jej subdyscypliny, red. L. Turos, 
Warszawa 1999, s. 15.

13   J. Mastalski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, s. 14.
14   W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1992, s. 151.
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szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu 
edukacyjnego”15. Niezależnie od tego, która z zaproponowanych definicji zo-
stanie przyjęta, trzeba stwierdzić, że mają one wspólny przedmiot zaintereso-
wania: człowieka w jego rozwoju i wychowaniu. 

Źródła pedagogiki 

W kulturze światowej kwestia problemów wychowawczych znalazła swo-
je szczególne miejsce w kręgu myśli filozoficznej. Różnego rodzaju koncep-
cje filozoficzne stają się przecież od wieków źródłem formułowania określo-
nych zasad dotyczących wychowania. Warto też pamiętać, iż „w toku dziejów 
pedagogika stała się:

 – filozofią (nauką o człowieku, paideią, antropagogią);
 – samodzielną częścią nauk humanistycznych;
 – przedmiotem kształcenia akademickiego i zawodowego;
 – subiektywną teorią wychowania;
 – wspólnotową formacją intelektualną”16.

S. Kunowski, wybitny polski uczony, twierdził, że pedagogika to „nauka 
normatywna, która na podstawie filozofii człowieka, aksjologii i teorii kultu-
ry bada naturę człowieka, wytwory jego kultury i na tym tle ustala wartości, 
cele, ideały i normy, którymi powinno się kierować wychowanie”17.

Z kolei B. Suchodolski uważał, że naukowe badania pedagogiczne opierają 
się na:

 – koncepcji człowieka (rozumianej jako wiedza o człowieku, mająca swe 
źródło w psychologii i socjologii, opierająca się na niesprawdzalnych em-
pirycznie założeniach);
 – zbiorze celów i zadań wychowawczych, wyznaczanych przez różne in-

stancje18.
Warto także podkreślić fakt, iż „relacja pedagogika – wychowanie nie 

może być wyczerpująco przedstawiona jako relacja: nauka i jej przedmiot; 
poprawny opis tej relacji powinien wskazywać, iż wychowanie jest zarówno 

15   B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika, Warszawa 2000, s. 144.
16   B. Śliwerski, Wprowadzenie do pedagogiki, [w:] Pedagogika. Podstawy nauk o wycho-

waniu, t. 1, Gdańsk 2006, s. 79.
17   S. Kunowski, Podstawy…, dz. cyt., s. 32.
18   B. Śliwerski, Wprowadzenie do pedagogiki…, dz. cyt., s. 83.
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przedmiotem pedagogiki, jak i jej tworem”19. Jak więc widać, pedagogika 
jako nauka stanowi już pewien „wektor wychowawczy”, bowiem afirmuje 
i określa sposób wspierania ludzkiego rozwoju. W ten sposób niejako okre-
śla także wymiary samej inicjacji wychowawczej.

Cele i zadania pedagogiki 

Celem pedagogiki jest wszechstronne i harmonijne wychowanie człowie-
ka zdolnego do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego. 
A trzeba pamiętać, iż „stosunek osiągniętych celów układa się w ten sposób, 
że w pierwszych zawsze zawierają się jeszcze takie uboczne efekty, które 
nie były pomyślane wraz z przedstawionymi celami, które jednak wchodzą 
w nowe łańcuchy motywów i w ten sposób albo zmieniają dotychczasowe 
cele, albo dołączają do nich nowe”20. Tak oto cele rozrastają się i jednocze-
śnie kreują kierunki wspomagania ludzkiego rozwoju. 

Nasuwa się więc w tym miejscu pytanie: jakie zadania stawia sobie współ-
czesna pedagogika? Oto kilka z nich:

 – Wydobycie podstawowych kategorii pedagogicznych ukazujących edu-
kację.
 – Nakreślenie kategorii pedagogicznych, aby mogły one oceniać i odnosić 

się do zdarzenia wychowania w poszczególnych sytuacjach pedagogicznych.
 – Wyjaśnianie i uzasadnianie kategorii innych dyscyplin pedagogicznych21.
 – Kształtowanie osobowości osób odpowiedzialnych za proces wycho-

wania22.
Warto też w tym miejscu przytoczyć słowa Jana Pawła II, który mówił: 

„Nauka o wychowaniu i sztuka nauczania są ustawicznie przedmiotem dysku-
sji, których celem jest coraz lepsze ich przystosowanie i zapewnienie im co-
raz większej skuteczności; wyniki tych wysiłków bywają różne”23. Jednak 

19   B. Suchodolski, Pedagogika, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, War-
szawa 1993, s. 536.

20   W. Wundt, Grundriss der Psychologie, Leipzig 1911, s. 405, [za:] B. Nawroczyński, 
Zasady nauczania, dz. cyt., s. 151.

21   M. Nowak, Od tradycyjnej pedagogiki ogólnej ku nowym wyzwaniom dla badań nad 
podstawami edukacji, [w:] Pedagogika ogólna i jej subdyscypliny, dz. cyt., s. 112–113.

22   H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1957, s. 50.
23   Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi Tra-

dendae (16 października 1979), n. 58.
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ustalenie konkretnych celów i zadań, jakie stawia sobie pedagogika, umożli-
wia nakreślenie następnego wektora ukazującego przestrzenie wspomagania 
rozwoju osobowego. 

pojęcia – klucze

Mówiąc o „wektorach” pedagogicznych, które wskazują kierunki 
wspierania ludzkiego rozwoju i kreowania inicjacji, nie można zapominać 
o podstawowych pojęciach i rzeczywistości, która jest przez nie określana. 
Są to: paideia, wychowanie, edukacja, kształcenie, nauczanie i uczenie się. 
Warto bliżej się im przyjrzeć. 

Paideia

Jest to słowo pochodzące z języka greckiego, oznaczające wychowanie, 
wykształcenie, a także kulturę24. Jednak „żaden ze współczesnych terminów, 
takich jak: cywilizacja, kultura, tradycja, literatura czy wychowanie, nie pokry-
wa się dokładnie z tym, co starożytni Grecy rozumieli pod tym pojęciem”25. 
Paideia była istotą i głównym nurtem czy zasadą ich funkcjonowania. Celem 
tak rozumianej paidei było ukształtowanie, wyedukowanie człowieka pięknego 
i mądrego w oparciu o najwyższe ideały i najdoskonalsze wzorce. Za głównego 
teoretyka rzeczywistości określanej słowem paideia uważa się Platona, dla któ-
rego był to proces obejmujący całe życie człowieka, polegający na formowaniu 
go w oparciu o idealny obraz bytu i prowadzący do oglądu prawdziwej, idealnej 
rzeczywistości26. Można także powiedzieć, że „przejście od filozofii do paidei 
symbolizowało drogę rozwoju człowieka od wiedzy i odsłaniania prawdy życia 
do działania zmierzającego w kierunku wychowania w etycznej prawości”27.

24   M. Wasilewski, Paideutyka Protagorasa i Platona, Poznań 2007, s. 8.
25   A. Żywczok, Paideia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. IV, 

s. 7.
26   D. Bremer, Paideia, [w:] Historisches Wörterbuch der Philosophie, red. J. Ritter, 

K. Gründer, Basel – Stuttgart 1989, t. 7, s. 35. 
27   A. Żywczok, Paideia, dz. cyt., s. 7. 
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Paideia jest więc bardzo konkretnym „wektorem pedagogicznym” wskazu-
jącym kierunek wspomagania rozwoju człowieka. Stanowi określenie obsza-
ru wieloaspektowych oddziaływań wychowawczych. Jest to istotny element 
związany z inicjacją. 

wychowanie 

Wychowanie można ujmować w zależności od charakteru, znaczenia oraz 
jego funkcji w życiu człowieka i społeczeństwa28. Za S. Kunowskim29 można 
przyjąć podział na cztery grupy. Pierwszą z nich jest koncepcja prakseolo-
giczna, eksponująca działanie wychowawców. J. F. Herbart mocno podkreślał 
znaczenie wychowawcy w procesie nauczania i wychowania. Jego zadaniem 
jest oddziaływać na wychowanka tak, aby lekcja miała charakter wychowu-
jący. Za taką koncepcją wychowania opowiadał się m.in. niemiecki pedagog 
T. Waitz, który pisał, iż „wychowanie jest planowym oddziaływaniem na jesz-
cze dające się kształcić wewnętrzne życie innych”30. Podobnie definiował wy-
chowanie O. Willmann, twierdząc, iż jest ono „opiekuńczym, regulującym 
i kształcącym oddziaływaniem ludzi dojrzałych na rozwój dojrzewających, 
ażeby mogli oni mieć udział w dobrach, które są podstawą życia społecz-
nego”31. W tym kierunku rozwinął również rozumienie omawianego pojęcia 
G. Kerschensteiner (1854–1932), przedstawiciel pedagogiki kultury, mówiąc, 
że wychowanie to „świadome urzeczywistnianie wartości w kimś”32. Wszyst-
kie te definicje ujmują niestety wychowanie w sposób jednostronny, ukazując 
aktywność wychowawcy bez uwzględnienia aktywności wychowanka.

Przeciwstawna grupa definicji podkreśla niecelowe urabianie wychowanka, 
czyli swobodny wzrost dziecka. Jest to tzw. koncepcja ewolucyjna. Ujmuje ona 
wychowanie jako proces rozwoju osobowego, a także działalność i zadanie  

28   J. Mastalski, Zarys…, dz. cyt., s. 135–137.
29   S. Kunowski, Podstawy…, dz. cyt., s. 167–169.
30   W. Rein, Erzienhungsziel, Enzyklopädisches Handbuch der Pädagogik, Langensalza 

1986, t. 2, s. 56.
31   O. Willmann, Die Fundamentalbegriffe der Erziehungswissenschaft, Kempten – Munchen 

1912, s. 21.
32   G. Kerschensteiner, Dusza wychowawcy i zagadnienia kształcenia nauczycieli, Warszawa 

1936, s. 16.
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dla pokolenia dorastającego. Klasyczną definicję tak pojmowanego procesu wy-
chowawczego przedstawił I. Doughton, który pisał: „wychowanie jest procesem 
rozwoju, który zachodzi w indywidualnej jednostce jako rezultat jej działalności 
w środowisku i jej reakcji na to środowisko”33. Wcześniej to zjawisko określił 
J. Dewey, pisząc, iż „wychowanie jest procesem wzrastania jednostki w spo-
łeczną świadomość gatunku”34. Podobne stanowisko zajął W. Ch. Bagley: „Wy-
chowanie jest procesem zdobywania przez jednostkę doświadczeń”35. W ujęciu 
ewolucyjnym wychowania wychowanek ma większe znaczenie jako aktywny 
twórca swojego wychowania. Jest narażony na swoje ewentualne błędy, ale nie 
rezygnuje z podejmowania prób i zdobywania własnych doświadczeń36.

Trzecią grupę definicji stanowi podejście sytuacyjne do wychowania. Zwo-
lennicy tej koncepcji zwracają szczególną uwagę na warunki i bodźce przyczy-
niające się do rozwoju wychowanka. Wychowanie jest widziane jako proces 
i zarazem relacja. P. Petersen (1884–1952), twórca planu jenajskiego, uważał, 
iż „wychowanie jest pierwotną szkołą ducha, która jest przepojeniem i udo-
skonaleniem ludzkiej formy życia przez wspólnotę duchową rodziny, narodu, 
ludzkości („szkołą wspólnoty”)”37. O. Decroly (1871–1932), przedstawiciel 
nowego wychowania, lakonicznie, ale dosadnie stwierdził: „Wychowanie 
to przygotowanie do życia przez życie”38.

Ostatni, czwarty sposób podejścia do definicji wychowania to koncepcja 
adaptacyjna, w której nacisk położony jest na wytwory i osiągane skutki dzia-
łania wychowawczego. Twórca francuskiej szkoły socjologicznej, E. Durk- 
heim (1858–1917), w ten właśnie sposób ujmował wychowanie, twierdząc, 
że jest ono „oddziaływaniem pokoleń dorosłych na te, które jeszcze nie dojrza-
ły do życia społecznego. Zmierza ono do wywołania i rozwinięcia w dziecku 
pewnej liczby stanów fizycznych, umysłowych i moralnych, jakich domagają 
się od niego i społeczeństwo polityczne jako całość, i środowisko specjalne, 
do którego jest ono szczególnie przeznaczone”39.

Niezależnie od tego, która definicja wychowania zostanie przyjęta, należy 
pamiętać, że zawsze „chodzi o zachowanie harmonii między socjalizacją a in-
dywidualizacją w wychowaniu, aby umożliwić młodemu człowiekowi ukształ-

33   K. Sośnicki, Idee i cele wychowania, Warszawa 1964, s. 21.
34   J. Dewey, Moje pedagogiczne credo. Szkoła a społeczeństwo, Lwów 1936, s. 5.
35   W. Ch. Bagley, The Educational Process, London, 1923, s. 3.
36   M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999, s. 238.
37   P. Petersen, Szkoła wspólnoty życia, Warszawa 1932, s. 35.
38   A. Hamaide, Metoda Decroly, Warszawa 1926, s. 23.
39   E. Durkheim, Education et Sociologie, Paris 1926, s. 49.
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towanie pełnej, wartościowej osobowości jako jednostki i członka wspólnoty. 
Jest to możliwe tylko na podstawie przyjętego systemu przeświadczeń aksjolo-
gicznych, w którym dochodzenie do prawdy o sobie, o ludziach i otaczającym 
nas świecie urasta do obowiązującej dyrektywy wychowawczej”40. Trzeba jed-
nak podkreślić, iż rodzaj podejścia do wychowania ukazuje kierunek i sposób 
wspierania ludzkiego rozwoju. Jednocześnie określa sposoby i cele inicjacji.

edukacja

Edukacja to „ogół oddziaływań międzygeneracyjnych służących formowa-
niu całokształtu zdolności życiowych człowieka […], czyniących z niego isto-
tę dojrzałą, świadomie realizującą się, zadomowioną w danej kulturze, zdol-
ną do konstruktywnej krytyki i refleksyjnej afirmacji”41. Trzeba też pamiętać, 
iż właściwa edukacja człowieka powinna uwzględnić równowagę między eks-
traspekcją i introspekcją, recepcją i percepcją, jak również równowagę w dzia-
łaniu na przedmiotach realnych i abstrakcyjnych, w formowaniu się Ja empi-
rycznego i transcendentalnego, rozumieniu zjawisk i pojęć, udziału w kulturze 
materialnej i duchowej oraz w tworzeniu języka zamkniętego i otwartego42. 

Edukacja obejmuje zarówno nauczanie, jak i wychowanie, choć najbardziej 
odpowiada jej termin „kształcenie”. W polskiej tradycji pedagogicznej kształ-
cenie ma raczej znaczenie technologiczne (kształcenie konkretnych umiejęt-
ności). Edukacja jest dialogiem, a nie tylko transmisją wiadomości43.

W obszarze pedagogiki niemieckojęzycznej używane słowo Bildung (tłu-
maczone jako edukacja, ale i kształcenie) posiada następującą treść:

 – powstawanie lub rozwój osobowości człowieka;
 – wynikająca z powyższego struktura osobowości (postawa, zespół dys-

pozycji psychicznych);
 – warunki ich powstawania (działania osoby, kontakt z innymi ludźmi, 

wychowanie, a zwłaszcza nauczanie i uczenie karności);
 – wyobrażenia na temat pożądanych celów rozwoju, mające postać 

40   J. Gajda, Wychowywać do prawdy?, Lublin 1995, s. 120.
41   B. Milerski, B. Śliwerski, Pedagogika, dz. cyt., s. 54.
42   W. Andrukowicz, Edukacja integralna, Kraków 2001, s. 75–76.
43   B. Milerski, B. Śliwerski, Pedagogika, dz. cyt., s. 54. 
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ideałów, którymi kierują się wychowawcy oraz rozwijająca się osobo-
wość44.
Jak widać, sposób pojmowania edukacji staje się „wektorem” określają-

cym kierunki wspomagania rozwoju człowieka. Równocześnie zakreśla prze-
strzeń inicjacji wychowawczej. Stanowi także doprecyzowanie innego waż-
nego pojęcia, jakim jest kształcenie.

kSztałcenie

Przez wielu pedagogów kształcenie pojmowane jest jako proces prowadzą-
cy do uzyskania wiedzy oraz wewnętrznego rozwoju człowieka45. W. Okoń 
określa ten proces jako uporządkowany w czasie ciąg zdarzeń, obejmujący 
takie czynności nauczycieli i uczniów, ukierunkowane przez odpowiedni 
dobór celów i treści, oraz takie warunki i środki, jakie służą wywoływaniu 
zmian w uczniach, stosownie do przyjętych celów kształcenia46. Można za-
tem przedstawić syntaksę procesu kształcenia47, który obejmuje zarówno 
czynności nauczyciela, jak i ucznia. Oto ona:

MODel 1. Syntaksa procesu kształcenia

Czynności nauczycieli Czynności ucznia

1. Działania sprzyjające uświadomieniu 
uczniom celów i zadań kształcenia.

2. Zaznajamianie uczniów z nowymi rzecza-
mi i zdarzeniami.
3. Kierowanie procesem nabywania pojęć.
4. Kierowanie procesem poznawania prawi-
dłowości i praw naukowych.

1. Działania służące wytworzeniu pozytywnej 
motywacji do nauki, stosownie do zaproponowa-
nych celów.
2. Poznawanie nowych rzeczy i zdarzeń.

3. Procesy uogólniania służące wytworzeniu 
pojęć.
4. Poznawanie prawidłowości i praw naukowych 
oraz systematyzowanie wiedzy.

44   W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków 2005, 
s. 123.

45   A. Escher di Stefano, Antologia della critica pedagogica, Torino 1983, s. 275.
46   W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987, s. 133.
47   Tamże, s. 135.
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5. Kierowanie procesem przechodzenia 
od teorii do praktyki. 
6. Organizowanie zajęć praktyczno- 
-wytwórczych.
7. Sprawdzanie i ocena osiągniętych przez 
uczniów kompetencji.

5. Nabywanie umiejętności i nawyków. 

6. Działanie praktyczne służące wytwarzaniu 
przedmiotów i zmian w otoczeniu.
7. Samokontrola osiągnięć uzyskiwanych w toku 
uczenia się.

Źródło: W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987, s. 135.

Można zatem powiedzieć, że w skład kształcenia wchodzą:
1. nauczanie – uczenie się (nauczanie pojmowane jako kierowanie proce-
sem uczenia się, związanego z opanowaniem wiadomości i umiejętności);
2. wychowanie intelektualne obejmujące: rozwijanie zdolności i zainte-
resowań poznawczych, kształtowanie postaw poznawczych oraz systemu 
wartości poznawczych, a także wyzwalanie motywacji poznawczej48. 
Kształcenie jawi się także jako specyficzny wektor wspomagający ludzki 

rozwój, ukazujący priorytety, cele oraz środki dydaktyczno-wychowawcze. 
Jednocześnie jest ważnym składnikiem inicjacji wychowawczej.

wychowanie a rozwój

Dokonując podsumowania trzeba pamiętać, że celem edukacji jest ułatwie-
nie zmian i uczenie się. Jak twierdził S. Wołoszyn, skutkiem procesu eduka-
cji jest w pełni funkcjonująca osoba zawsze w procesie stawania się, nigdy 
nie zakończona49. Warto więc ukazać, mówiąc o wektorach pedagogicznych 
wskazujących przestrzenie wspomagania rozwoju, składniki wychowania 
mające wpływ na ów rozwój. Interesującą koncepcję w tym zakresie przed-
stawił prof. S. Kunowski50. Otóż można mówić o czterech składnikach owego 
wychowania. 

48   S. Palka, Związki poznawcze i  badawcze dydaktyki ogólnej i jej nauk pomocniczych, 
[w:] Dydaktyka ogólna i nauki z  nią współdziałające, red. J. Świrko-Pilipczuk, Szczecin 
2007, s. 35.

49   A. Minczanowska, Kreatywność jako wartość i cel edukacji, [w:] Edukacja kreatywna, 
red. E. Zwolińska, Bydgoszcz 2005, s. 26.

50   S. Kunowski, Podstawy…, dz. cyt., s. 172 n. 
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 – BIOS (gr. życie, pęd życiowy, dynamizm) do naturalnego psychicznego 
rozwoju organizmu, wyrażający się w rozmachu życiowym. Z biosem wiążą 
się wszelkie stany somatyczne (ciała) i psychiczne w zakresie normalnych 
reakcji i ich zaburzeń oraz utrzymywanie równowagi zdrowia fizjologicznego 
i psychicznego.
 – ETHOS (gr. obyczaj, norma, przyzwyczajenie). Jego moc polega na po-

ziomie moralności grup rodzinnych, szkolnych, zawodowych oraz szerszych 
organizacji państwowych (moralność powiązana z obyczajem np. przysięga 
Hipokratesa u lekarzy). W sytuacjach wychowawczych wytwarza się poczu-
cie obowiązku, odpowiedzialności, związane z solidarnością grup i upodab-
nianiem się przez naśladownictwo innych. W sytuacjach społecznych kształ-
tuje się ethos pracy i zabawy, samorządu, nauki, sztuki i kultury. Na skutek 
działania ethosu w różnorodnych dziedzinach życia następuje w wychowaniu 
tzw. dziedziczenie społeczne lub kulturowe.
 – AGOS (gr. prowadzenie). Wobec zagrożenia w kształtowaniu biosu przez 
ethos nie może zabraknąć korygującego działania wychowawcy, prowadzą-
cego w kierunku szlachetnych ideałów. Wychowawcy mają wprowadzić wy-
chowanka do wyższej kultury, zbliżyć go do ideału, doskonalić we wszech-
stronnym rozwoju. 
 – LOS (siła niewymierna, niedająca się przewidzieć) – wpływa na życie, 

jego rozwój i wychowanie każdego człowieka. Może być traktowany róż-
norodnie: fatalistycznie – jako nieubłagany przeznaczony nam los, wobec 
którego jesteśmy bezradni; deterministycznie – człowiek ma możliwość 
wpływania na swój los; indeterministycznie – gdy los pojmujemy jako 
działanie nieszczęśliwego przypadku, a nie konieczności51.
W procesie wychowawczym można wyróżnić cztery sytuacje wychowawcze, 

będące sposobem oddziaływania środowiska na wychowanka. Oto one:
 – sytuacja pedagogiczna (programowa): polega na tworzeniu celu wychowaw-

czego, doborze środków i planowym organizowaniu wpływu na wychowanka;
 – sytuacja społeczna (środowisko asymilujące): ustala tradycje, ceremonie, 

zwyczaje, porządek, regulamin;
 – sytuacja kulturalna: inspiruje dążenia przez odpowiednie motywy i zain-

teresowania w kierunku dóbr duchowych (np. za pośrednictwem książek);
 – sytuacja życiowa: warunkuje przebieg rozwoju pod wpływem przyrody 

i naturalnego środowiska52.

51   J. Mastalski, Zarys…, dz. cyt., s. 118–119.
52   S. Kunowski, Podstawy…, dz. cyt., s. 181 n.
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Wychowanie jest nie tylko spontanicznym rozwojem biosu czy wpływem 
ethosu, ale również zamierzonym kształtowaniem przez agos. Pomoc wy-
chowawcza niesiona wychowankowi w poszczególnych warstwach rozwojo-
wych ma swoje określone funkcje i zadania. Najczęściej ujmuje się je w na-
stępującej typologii:

 – Sanare (uzdrawianie) w warstwie biologicznej, którego zadaniem jest 
podsycanie energii i żywotności wychowanka, zapobieganie niebezpie-
czeństwom zagrażającym zdrowiu i życiu. W ujęciu chrześcijańskim ozna-
cza zmierzanie do wewnętrznego uzdrowienia przez leczące działanie łaski 
w odniesieniu do natury ludzkiej skażonej na skutek grzechu pierworodne-
go. Chodzi zatem o czuwanie i pilnowanie porządku, a także pielęgnowa-
nie moralności.
 – Edocere (pouczanie) w warstwie psychologicznej, stawiające sobie jako 

cel wszechstronne wychowanie umysłowe, które przez nauczanie, infor-
mowanie, oświecanie i poznanie naukowe ma przyczynić się do samo-
dzielnego i mądrego szukania prawdy o całym świecie. W chrześcijańskim 
wychowaniu prowadzi do Boga jako źródła wszelkiej prawdy (rozwija 
świadomość wiary). Zadaniem więc agosu jest dostarczanie wiadomości 
i pojęć wychowankowi, a także integrowanie funkcji poznawczych z uczu-
ciowymi i dążeniowymi.
 – Educere (wyzwalanie) w warstwie socjologicznej – polega na udzielaniu 

pomocy wychowankowi w zakresie dobrego przystosowania się do zadań 
życia społecznego. W koncepcji chrześcijańskiej powoduje przystosowanie 
człowieka do życia w Kościele. Chodzi zatem o formowanie przekonań, 
uczuć, nastrojów, postaw dążeniowych oraz „chcenia” woli, aby przystoso-
wać wychowanka do życia społecznego.
 – Educare (wyprowadzanie w górę) w warstwie kulturowej – ma za za-

danie skierować rozwój wychowanka ku określonemu ideałowi nowego 
człowieka (uwznioślenie człowieka). W chrześcijańskim wychowaniu 
oznacza zachętę do naśladowania Chrystusa. Działanie zatem agosu zmie-
rza do samodzielnego formowania przez wychowanka własnej struktury 
duchowej. Agos staje się doradcą i krytykiem w tym procesie.
 – Initiare (wtajemniczenie) w warstwie światopoglądowej – polega 

na wtajemniczeniu wychowanka w sprawy doczesnego i wiecznego losu 
człowieka. W chrześcijańskim wychowaniu prowadzi do wtajemniczenia 
sakramentalnego. Jest to więc spotkanie (dialog) agosu z wychowankiem53. 

53   E. Mitek, Pedagogika dla teologów, Opole 1995, s. 153.
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Jak więc widać, initiare zbliża mistycznie dziecko do Chrystusa w I Ko-
munii Świętej, a przez liturgię wychowuje do chrześcijańskiego spotkania 
losu doczes nego i życia wiecznego. Głębsze przeżycie światopoglądowe, 
pozostając pod kierownictwem duchowym, ma wtajemniczyć wychowanka 
w losy ludzkie i doprowadzić do prawdziwego światopoglądu i doskonałości 
religijno-moralnej poprzez różne formy inicjacji chrześcijańskiej, dostosowa-
ne warstwowo do wieku – od inicjacji przeżyciowej u małego dziecka, przez 
inicjację uświadamiającą treści wiary w wieku szkolnym, następnie przez ini-
cjację działaniową w okresie dorastania, inicjację wartościującą kulturalnie 
w wieku młodzieńczym, aż do całkującej inicjacji światopoglądowej w war-
stwie ostatniej, dającej zrozumienie sensu życia, losu, szczę ścia, śmierci, 
wieczności54.

Pedagogika, biorąc pod uwagę jej przedmiot zainteresowań, jest wtajem-
niczeniem, inicjacją. Wszystkie jej składniki podlegają wspólnemu działaniu. 
Siły losu, agosu, biosu i etosu ścierają się w ramach pewnej sytuacji życiowej 
oraz jej zmienności. W kontekście powyższych dywagacji trzeba skonklu-
dować, iż inicjacja chrześcijańska powinna prowadzić do pozyskania przez 
kandydata uniwersalnego sposobu rozumienia życia, człowieka i całego ludz-
kiego losu. Powinna zagwarantować osiągnięcie wszechstronnej dojrzałości 
osobowej, która uznana może zostać za taką w każdej innej kulturze i środowi-
sku społecznym. Chrześcijanin na drodze inicjacyjnej zdobywa swego rodzaju 
„oblicze chrześcijańskie” wyrażające się autentycznym wizerunkiem religij-
nym: wychowaniem do wartości, bezinteresownością, duchem współpracy, 
nastawieniami przyszłościowymi, otwartością na drugich oraz „innych”, de-
terminacją w realizowaniu własnej tradycji religijnej w jakimkolwiek środo-
wisku i jakiejkolwiek kulturze. Charakter uniwersalny inicjacji chrześcijań-
skiej wyrażać się może po pierwsze w tym, że spotkanie kandydata z Jezu-
sem Chrystusem i Jego programem jest tak osobiste, głębokie i autentyczne, 
że żadna zmiana środowiska życia, nawet na zupełnie laickie lub obojętne, nie 
będzie w stanie „zdusić” uzyskanego ognia i zapału wiary55.  

Podsumowując, trzeba z całą odpowiedzialnością powiedzieć, iż w dzisiej-
szych czasach może następować zmiana kierunku i wartości wektorów wy-
chowania. Zmienne je wyznaczające ulegają niebezpiecznym przekształce-
niom. W dobie nieokreśloności i względności wszelkich prawd także wekto-
ry pedagogiczne wytyczające przestrzenie wspomagania ludzkiego rozwoju 

54   S. Kunowski, Podstawy…, dz. cyt., s. 252.
55   K. Półtorak, Parafia a proces…, dz. cyt., s. 195.
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mogą ulegać nieprzewidywalnym zmianom. Warto więc, dokonując refleksji 
nad wychowaniem, pamiętać, iż w sytuacji oddziaływania różnych środowisk 
społecznych i instytucji wychowawczych, upowszechniających zróżnicowa-
nie hierarchii wartości i norm religijno-moralnych, wychowanie powinno 
prowadzić do kształtowania w wychowankach postawy krytycznej (właściwe 
ocenianie, decydowanie i postępowanie w sprawach moralnych i religijnych), 
a nie konformistycznej (bezrefleksyjne przystosowanie się do zbioru wartości 
i norm)56. 

Trzeba więc zadbać o omówione wyżej wektory, aby nie wyznaczały fał-
szywego kierunku w procesie edukacyjnym. Należy też pamiętać, iż inicjacja 
jako zjawisko społeczne jest jednak obecnie, oprócz symbolicznej wymowy 
o kulturowym charakterze, w pewnym sensie „drogą na skróty” do grupowej 
przynależności. Można postrzegać ją w kategoriach pragmatycznych – po-
zwala ona uzyskać status członka wspólnoty lub stowarzyszenia (umożliwia 
zatem realizację potrzeby przynależności […]. Jest stosunkowo pewnym 
(gwarantowanym) aktem nabywania praw członka grupy czy też szerszego 
systemu społecznego, w porównaniu z innymi, współcześnie dominującymi 
sposobami zdobywania statusu społecznego, takimi jak egzaminy, konkursy, 
projekty podlegające ocenom57.

56   J. Mariański, Socjalizacja religijna i moralna w rodzinie współczesnej – stan aktualny 
i perspektywy, [w:] Pedagogika pastoralna, red. M. Marczewski, Lublin 2003, s. 123.

57   D. Lalak, Inicjacja, dz. cyt., s. 323.
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SuMMARy

Pedagogical „vectors” that show supportive directions of human 
development in the context of educational initiation 
It is necessary to come back to the basic educational category, which has thro-

ughout the history become an area of support for human development. This catego-
ry is called initiation, which is a primary form of education/upbringing. In such 
a context the initiating rite is the most primary type of educational institution. Ap-
parently, in the contemporary societies significant part of essential upbringing traits 
take particular coloration in the developmental perspective: from the initiation rite 
to the contemporary educational institutions. In the area of initiation pedagogy plays 
enormous role, because it shows specific areas of support for human development. 
A contemporary human being needs special help in order to save such human deve-
lopment and – what is most important – human dignity in the world of civilizatio-
nal progress. Talking about initiation, development and support of it, it is important 
to search for the principles. In this context it is worth to reread essential „vectors” 
functioning in pedagogy: vectors supporting human development and creating ini-
tiation. These vectors constitute principles, on which pedagogy is based. Educatio- 
nal/upbringing vectors are pointed out by goals, sources and basic educational pro-
cesses. In accordance to this the author discusses: first, the essence of pedagogy; 
secondly, key-concepts revealing elementary processes of human formation, for 
which pedagogy is in service. The author also extracts specific elements supporting 
education/upbringing.
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i w seminariach duchownych w Polsce. Założyciel i redaktor naczelny czaso-
pisma „Liturgia Sacra. Liturgia – Musica – Ars” (od 1994), konsultor Komi-
sji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

ks. Jarosław Superson SAC, adiunkt przy Katedrze Teologii Liturgii w In-
stytucie Liturgicznym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. Tytuł doktora nauk liturgicznych otrzymał w Pa-
pieskim Instytucie Św. Anzelma w Rzymie w 2003 r. Członek Polskiego To-
warzystwa Teologicznego oraz redakcji naukowego kwartalnika „Ruch Biblij-
ny i Liturgiczny” (periodyk wydawany przez Polskie Towarzystwo Teologicz-
ne w Krakowie). Autor wielu publikacji z dziedziny historii i teologii liturgii. 

Taras Szmańko, dr teologii, dyrektor Ukraińskiego Centrum Liturgicz-
nego (www.liturgia.org.ua). Mieszka we Lwowie, pracuje w wydawnictwie 
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oo. studytów Swiczado jako kierownik redakcji naukowej. Badacz dawnych 
cyrylickich tekstów liturgicznych. W polu szczegółowych zainteresowań au-
tora znajdują się cyrylickie rękopiśmienne trebniki oraz służebniki Cerkwi 
Kijowskiej XVI–XVIII w. W ciągu ostatnich lat dokonał szczegółowego opi-
su kodykologicznego wymienionych księg litrugicznych ze wszystkich księ-
gozbiorów Lwowa. Jest autorem popularnej książki Як поводитися в храмі, 
a także artykułów naukowych na temat badania liturgicznych źródeł, reformy 
ksiąg liturgicznych, a zwłaszcza transformacji obrzędowych, które nastąpiły 
wskutek Unii Brzeskiej 1596 r.

s.  Elżbieta  Wrzała  CHR, absolwentka teologii na Uniwersytecie Pa-
pieskim Jana Pawła II w Krakowie, a obecnie doktorantka w Instytucie Li-
turgicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, siostra 
ze Zgromadzenia św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.
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