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CELEBRACJE LITURGICZNE 
W KATECHEZIE PARAFIALNEJ 

Program Katechezy Parafialnej Młodzie y Szkół Ponadgimnazjalnych,
opracowany przez Komisj  Wychowania Katolickiego Konferencji Episko-
patu Polski i Rad  do Spraw Rodzimy Konferencji Episkopatu Polski1, oprócz 
zało e  wst pnych (1) i tematyki (2) oraz uwag dotycz cych jego korelacji 
z przygotowaniem do mał e stwa i ycia w rodzinie (4), zawiera tak e bardzo 
wa ne wskazania dotycz ce organizacji katechezy (3). Wskazania te mówi
o formach organizacji katechezy, o zespole katechetycznym, o rodkach dy-
daktycznych oraz o rozwi zaniach metodycznych. Dla tej postaci katechezy 
bardzo istotne znaczenie ma specyficzna metodyka. Chodzi głównie o stoso-
wanie metod, które nie koncentruj  si  na przekazie tre ci intelektualnych, 
lecz wspomagaj  katechizowanych w kształtowaniu umiej tno ci i zmierzaj
do stymulowania zmian w ich osobowo ci. S  to metody pobudzaj ce aktyw-
no  katechizowanych, a wi c metody praktyczne, organizowanie paraleli 
z udziałem mał onków oraz metody umo liwiaj ce katechizowanym pozna-
wanie autentycznych wiadectw ycia chrze cija skiego2. Program proponuje 
równie  „si ganie po metody biblijne wła ciwe dla katechezy ci głej” oraz 
odwoływanie si  do „metod liturgicznych, takich jak: celebracje, medytacje, 
ró norodne formy modlitewne”. Uzasadniaj c konieczno  wprowadzenia 
wymienionych metod, podkre la, e stwarzaj  one „mo liwo  prze ywania 
i interioryzacji poznawanych prawd we wspólnocie eklezjalnej”, co z kolei 
„gwarantuje wła ciwy przebieg inicjacji chrze cija skiej”3.
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1 Kraków 2004 [dalej skrót: PKP]. 
2 PKP s. 18. 
3 Tam e. 
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1. TRE CI OMAWIANE W KATECHEZACH PARAFIALNYCH

 Tre ci zaproponowane do omówienia w katechezach parafialnych w czte-
rech blokach tematycznych poruszaj  nast puj ce zagadnienia: 
 1. „«Aby cie byli jedno» – rola wspólnoty w yciu człowieka”: człowiek 
jako istota społeczna; rodzina jako Ko ciół domowy; rodzina wprowadzaj ca 
w liturgi ; wspólnota rodzinna miejscem przekazywania wiary; wspólnota 
rodzinna kształtuj ca postawy wobec wiata – ekologia, wobec ojczyzny – 
patriotyzm; rodzina i wspólnota parafialna; wspólnota rodzinna i grupy 
rówie nicze);
 2. „«B d cie doskonali...» – wzrost dojrzało ci chrze cija skiej”: wi
z Chrystusem wynikaj ca z chrztu i bierzmowania; człowiek wobec we-
zwania Bo ego – tajemnica powołania chrze cija skiego; wielo  powoła
w Ko ciele; cnoty moralne jako konsekwencja umiłowania Chrystusa; praw-
da, wolno , sumienie; dojrzało  jako zdolno  do kierowania własnym 
yciem); 

 3. „«B dziesz miłował...» – rola wi zi w konstytuowaniu wspólnoty”: 
m sko  i kobieco ; dar rodzicielstwa; czysto  przejawem dojrzało ci i od-
powiedzialno ci w sferze płciowej; wybór, akceptacja, odpowiedzialno ; od 
zakochania do miło ci dojrzałej; narzecze stwo jako czas przygotowania do 
mał e stwa); 
 4. „« lubuj  ci miło ...» – wspólnota mał e ska w Chrystusie”: mał-
e stwo jako sakrament; zar czyny – sens i obyczaje; liturgia słowa – 

czytania, modlitwa powszechna; elementy liturgii sakramentu mał e stwa – 
przysi ga mał e ska, błogosławie stwa mał onków; symbolika znaków ob-
rz dowych – obr czka, stuła, welon, wianek4.

2. ZNACZENIE CELEBRACJI LITURGICZNYCH 

W KATECHEZIE

Program Katechezy Parafialnej, postuluj c odwoływanie si  do metod 
liturgicznych w katechezie parafialnej, wymienia – jak ju  wspomniano – 
celebracje, medytacje i ró norodne formy modlitewne. Ze wzgl du na ogra-
niczenia, jakie narzuca forma artykułu, ograniczymy si  do uwzgl dnienia 
jedynie celebracji liturgicznych jako wspieraj cych niektóre katechezy para-

4 PKP s. 11-16. 
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fialne. Celebracje te bowiem, podobnie jak i inne elementy pasterskiej misji 
Ko cioła, maj  równie  aspekt katechetyczny, tzn. zarówno przygotowuj  do 
katechezy, jak i z niej wynikaj 5.

 2.1. POJ CIE CELEBRACJI LITURGICZNYCH

 Według Słownika j zyka polskiego „celebra” to „uroczyste odprawianie 
nabo e stwa, obrz du; nabo e stwo odprawiane szczególnie uroczy cie”; 
natomiast „celebracja” to „zachowanie (si ), wykonywanie czego  szczegól-
nie uroczy cie, z namaszczeniem, przesadn  powag , sztywno ci ”. Je eli 
za  chodzi o czasownik „celebrowa ”, to Słownik tłumaczy go nast puj co:
„odprawia  nabo e stwo, obrz d, zwłaszcza uroczy cie oraz zachowywa
si , robi  co  uroczy cie, z namaszczeniem, ze szczególn  powag ”6.
 Celebracja liturgiczna (łac. celebratio, -onis f. ‘wspaniały obchód, uro-
czysto ci; odprawianie Mszy w.’), mówi c najogólniej, jest sprawowaniem 
ka dej czynno ci liturgicznej (Msza w., sakramenty, sakramentalia, Liturgia 
Godzin), zarówno przez zgromadzenie liturgiczne pod przewodnictwem jego 
przewodnicz cego (główny celebrans), jak i przez jednego celebransa7.
Katechizm Ko cioła Katolickiego okre la celebracj  sakramentaln  jako 
„spotkanie dzieci Bo ych z Ojcem w Chrystusie i Duchu wi tym; spotkanie 
to wyra a si  jako dialog przez czynno ci i słowa” (KKK 1153). Osnow  tej 
celebracji stanowi  słowa, czynno ci i znaki8. Za ich po rednictwem w cele-
bracji wspomina si  wielkie dzieła Bo e w bardziej lub mniej rozwini tej 
anamnezie. Nie do zast pienia jest tutaj rola Ducha wi tego, który zarówno 
wyja nia zdarzenia zbawcze9, jak i daje ich zrozumienie10. Celebracja litur-
giczna odnosi si  zawsze do zbawczych interwencji Boga w historii11. To 
wspominanie wydarze  zbawczych z historii ma jednak charakter wspo-
minania uobecniaj cego, „gdy  Misterium Paschalne Chrystusa jest celebro-
wane, a nie powtarzane”. Powtarzane s  jedynie poszczególne celebracje. Pa-
mi ta  jednak nale y, e „w ka dej z nich nast puje wylanie Ducha wi tego, 

5 Por. KKK 6. 
6 Słownik j zyka polskiego. Red. M. Szymczak.  Warszawa 1978 s. 235-236. 
7 Por. Z. W e d e r. Celebra. EK t. 1 kol. 1389; R. P i e r s k a ł a. Ars celebrandi w odnowionej 

liturgii. W: Kultura i sztuka w słu bie Eucharystii. Red. R. Pierskała, R. Po piech. Sympozja 24.
Opole 1997 s. 93.  

8 Por. KKK 1101. 
9 Por. KKK 1100. 

10 Por. KKK 1101. 
11 Por. KKK 1103. 
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który aktualizuje jedyne Misterium” Chrystusa12. St d te  anamneza i epikleza 
stanowi  centrum ka dej celebracji liturgicznej, a zwłaszcza Eucharystii13.
 Ka da celebracja liturgiczna – wspólne celebrowanie kultu Bo ego, a przede 
wszystkim sakramentów – zapewnia jedno  Ko cioła pielgrzymuj cego,
a równocze nie jest – oprócz wyznania jednej wiary otrzymanej od Aposto-
łów i sukcesji apostolskiej za po rednictwem sakramentu wi ce  – trzecim 
podstawowym widzialnym znakiem tej jedno ci14.

„Liturgi  celebruje cała wspólnota Ko cioła – wspólnota ochrzczonych,
„Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoj  Głow ”15. W celebracji liturgii 
zatem „całe zgromadzenie jest «liturgiem», ka dy jednak według swojej 
funkcji, ale «w jedno ci Ducha», który działa we wszystkich” (KKK 1144)16.
Ko ciół jest prawdziwym szafarzem misteriów Bo ych (KKK 1117). On to 
w celebracji liturgii sakramentalnej, rozdziela owoce Misterium Paschalnego 
Chrystusa17. „W celebracji liturgicznej Ko ciół jest sług  na obraz swojego 
Pana, jedynego «Liturga» (por. Hebr 8, 2. 6), uczestnicz c w Jego kapła -
stwie (kult), które ma charakter prorocki (głoszenie słowa) i królewski 
(słu ba miło ci)” (KKK 1070).  

Celebracja liturgiczna, b d ca „spotkaniem dzieci Bo ych z Ojcem 
w Chrystusie i Duchu wi tym”, ma równie  form  spotkania, które wyra a
si  jako „dialog przez czynno ci i słowa”18.

 2.2. DIALOGICZNY CHARAKTER CELEBRACJI LITURGICZNYCH

 Celebracje liturgiczne zwykle przebiegaj  według pewnego schematu: 
zaczynaj  si  czytaniem Pisma wi tego, pó niej s piewy i na ko cu
modlitwa. Stanowi ona faz  szczytow  w tym schemacie, poniewa  jest 
celem zgromadzenia.  
 W owym schemacie jest widoczne pierwsze stwo Bo ego działania przed 
działaniem ludzkim. Zanim bowiem człowiek b dzie mówił do Boga, czyli 
b dzie si  modlił, najpierw mówi do niego Bóg. Dlatego te  na pocz tku jest 
czytanie Pisma wi tego. 

12 Por. KKK 1104. 
13 Por. KKK 1106. 
14 Por. KKK 815. 
15 Por. KKK 1140; 1141. 
16 Por. T. S i n k a. Podział funkcji w Zgromadzeniu liturgicznym. W: Mysterium Christi. T. 3: 

Msza wi ta. Red. W. wierzawski. Kraków 1992 s. 170 n. 
17 Por. KKK 1076. 
18 Por. KKK 1153. 
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piew nast puj cy po słowie Bo ym jest wyrazem przyj cia Bo ego or -
dzia z wiar  i z wdzi czno ci  oraz z rado ci  w sercu. Dopiero w takim 
klimacie nast puje spontaniczny odruch serc zgromadzonych w postaci mod-
litwy. Podmiotem tej modlitwy jest cały Ko ciół, reprezentowany przez 
konkretne zgromadzenie liturgiczne, pod przewodnictwem kapłana. I wła -
nie ta modlitwa zgromadzenia nast pnie zostaje zebrana przez kapłana 
w „kolekcie” (colligo, -ere ‘zbieram’; por. „kolekcja”) i skierowana do Boga 
Ojca, przez Jezusa Chrystusa, Pana i Po rednika. St d po wezwaniu do 
modlitwy: „Módlmy si ” nast puje chwila modlitewnej ciszy, w której modli 
si  całe zgromadzenie liturgiczne. 
 Powy szy plan liturgicznych celebracji odpowiada chrze cija skiej eko-
nomii zbawienia. Według niej od Boga wychodzi zbawienie, objawiaj ce 
słowo (czytania biblijne). Słowo Bo e porusza ludzkie serca i budzi w nich 
odd wi k w postaci piewu, który jest medytacj  nad tym słowem – przy-
swajaniem go, asymilacj  („Maryja zachowywała wszystkie te słowa w swo-
im sercu” – Łk 2, 19). A odpowiedzi  skierowan  do mówi cego Boga jest 
modlitwa. O tym dialogicznym charakterze celebracji liturgicznych Kon-
stytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium mówi: „W liturgii bowiem Bóg 
przemawia do swego ludu, Chrystus w dalszym ci gu głosi Ewangeli , lud 
za  odpowiada Bogu piewem i modlitw ” (KL 33). 
 Nale y tutaj zaznaczy , e nie mo na ujmowa  zbawczego dialogu w spo-
sób antropocentryczny, w schemacie: my mówimy do Boga, a nast pnie Bóg 
mówi do nas; my składamy Bogu dary, a pó niej Bóg oddaje nam dary prze-
istoczone w Komunii w. Ten schemat bowiem przypisuje inicjatyw  w dia-
logu człowiekowi, a nie Bogu. Tymczasem w tej dziedzinie sytuacja jest 
zupełnie odwrotna: Bóg zawsze jest pierwszy w działaniu i w u wi caniu
oraz w zbawianiu człowieka. 

3. CELEBRACJE LITURGICZNE 

W KATECHEZACH PARAFIALNYCH

 Ka da z czterech grup tematycznych, wymienionych przez Program Kate-
chezy Parafialnej Młodzie y Szkół Ponadgimnazjalnych, zawiera konkretne 
tre ci do omówienia. Niektóre z nich stan  si  bardziej czytelne, je eli zostan
przekazane katechizowanym w odpowiednich celebracjach liturgicznych. 
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 3.1. CELEBRACJE LITURGICZNE W PIERWSZEJ GRUPIE TEMATYCZNEJ

 Celem przekazu tre ci zgromadzonych w pierwszej grupie tematycznej: 
„«Aby cie byli jedno» – rola wspólnoty w yciu człowieka” jest „ukazanie 
znaczenia i sensu wspólnoty, wprowadzenie w warunki jej funkcjonowania, 
prowadzenie do nabywania umiej tno ci ycia we wspólnocie oraz kształ-
towanie postawy odpowiedzialno ci za wspólnot ”. To z kolei „prowadzi
ma do przyj cia postawy komunijnej i solidarnego odniesienia do osób two-
rz cych wspólnot  oraz zach ci  do przezwyci ania postaw egoistycz-
nych”19. Wsparcia celebracjami liturgicznymi potrzebuj  zwłaszcza – jak si
wydaje – katechezy poruszaj ce takie tre ci jak „człowiek jako istota 
społeczna” oraz „rodzina jako Ko ciół domowy”. 
 3.1.1. W ród tre ci podanych w pierwszej grupie tematycznej ju  pierw-
sze zagadnienie, nosz ce temat: „Człowiek jako istota społeczna”, domaga 
si  odpowiedniej celebracji, która podkre li prawd  o elementach buduj -
cych i niszcz cych wspólnot . T  prawd  bardzo dobrze zilustruje celebracja 
obrz dów wst pnych Mszy w. ( piew na wej cie, znak krzy a, pozdro-
wienie wiernych, akt pokuty, formuła „Panie, zmiłuj si  nad nami”, ko-
lekta)20. Obrz dy te u wiadamiaj  katechizowanym fakt, e od momentu 
chrztu wi tego tworz  wspólnot  Ludu Bo ego, dla której najwi kszym
nieszcz ciem jest grzech. Pogł biaj  oni jednocze nie jedno  z Bogiem 
i wzajemnie mi dzy bra mi i siostrami w Panu. 
 Konstytucja o liturgii Sacrosanctum Concilium podkre la prawd , e nasz 
udział w Eucharystii powinien by  czynny, pobo ny i wiadomy21. wia-
dome za  uczestnictwo zakłada najpierw u wiadomienie sobie swojej sytua-
cji dziecka Bo ego, które yje w Ko ciele, w wielkiej wspólnocie Ludu 
Bo ego. Pomaga w tym ju  na samym pocz tku znak krzy a, czyniony pal-
cami zwil onymi wod wi con  przy wej ciu do ko cioła. Przypomina on 
bowiem chrzest wi ty – bram , przez któr  katechizowani weszli do Ko -
cioła, wielkiej rodziny dzieci Bo ych. Ponownie prawd  t  przypomina tak e
znak krzy a na pocz tku Mszy w. oraz niedzielne pokropienie wod
wi con .

 Druga prawda, któr  nale y sobie u wiadomi  ju  na pocz tku Mszy w., 
w akcie pokuty, to destruktywne dla wspólnoty skutki grzechu. Ka dy
grzech jest ran  – mniejsz  lub wi ksz  – zadan  Ko ciołowi jako wspól-

19 PKP s. 11-12. 
20 Mszał rzymski dla diecezji polskich. Pozna  1986 [dalej skrót: MR 1986] s. 2*-11*. 
21 Por. KL 48. 
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nocie. Podczas spowiedzi nale y oskar y  siebie za grzechy zarówno przed 
Bogiem Wszechmog cym, jak i przed wspólnot  – przed bra mi i siostrami. 
Grzech jest tak e zawsze przeszkod  w realizacji powołania wspólnoty Ludu 
Bo ego do bycia wiatłem dla wiata, sol  dla ziemi czy miastem 
postawionym na górze (por. Mt 5, 13-16).  
 Sama wiadomo  jedno ci całego Ludu Bo ego, któr  daje chrzest 
wi ty, nie wystarczy do tego, by rzeczywi cie by  wspólnot . Nie wystar-

czy tak e u wiadamianie sobie prawdy o grzechu. Wła nie tutaj – w Obrz -
dach wst pnych – trzeba nieustannie t  jedno  pogł bia , wykorzystuj c to 
wszystko, co owej jedno ci słu y i j  umacnia. Trzeba te  nieustannie oczy-
szcza  si  z grzechów i podejmowa  zdecydowan  walk  z ka dym złem. 
 Spo ród ró nych elementów składaj cych si  Obrz dy wst pne nale y
szczególnie podkre li  rol piewu i modlitwy w tworzeniu i umacnianiu 
wspólnoty. Nie ma najmniejszej w tpliwo ci, e wspólna modlitwa na pew-
no przyczynia si  do powstania wspólnoty duchowej. Mowa jest ze swej 
istoty czym , co ma charakter społeczny. Osoba mówi ca zawsze co
komunikuje, otwiera si  i w ten sposób zaprasza do dialogu. Mówi c za
wspólnie z innymi przez stosowanie we Mszy w. aklamacji i daj c na nie 
odpowiedzi, prze ywa swoje członkostwo w społeczno ci, swoje bycie spo-
łeczno ci  i swoj  odpowiedzialno  za t  konkretn  społeczno . piew to 
nic innego jak mowa spot gowana, podniosła i uroczysta. piew jest czyn-
nikiem tworz cym wspólnot . W Obrz dach wst pnych Mszy w. nale y
podkre li  szczególn  rol  wspólnototwórcz  pie ni na wej cie.

Modlitwa i piew jednak nie wytworz  wspólnoty w sposób automatycz-
ny, je eli u zgromadzonych na Eucharystii nie b dzie szczerej woli bycia 
wspólnot , czyli ch ci ycia we wzajemnej miło ci. W tym celu nale y
najpierw przezwyci y  to wszystko, co dzieli, odrzuci  wszelkie niech ci, 
zagniewania i niezgody. Nale y odpowiedzie  na polecenie Jezusa Chry-
stusa, wypowiedziane w Kazaniu na Górze: „Je li wi c przyniesiesz dar swój 
przed ołtarz i tam wspomnisz, e brat twój ma co  przeciw tobie, zostaw tam 
dar swój przed ołtarzem, a najpierw id  i pojednaj si  z bratem swoim! 
Potem przyjd  i dar swój ofiaruj” (Mt 5, 23-24). Przechodz c do strony 
pozytywnej, szczera wola bycia wspólnot  objawia si  w szczerej trosce 
o drugiego człowieka, o jego potrzeby zarówno duchowe, jak i materialne, 
dostrzeganie w bli nich braci i sióstr. Tak  idealn  wspólnot  pierwotnego 
Ko cioła opisuj  Dzieje Apostolskie: „Jeden duch i jedno serce o ywiało 
wszystkich wierz cych. aden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale 
wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32). Instrukcja wi tej Kongregacji 
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Obrz dów Eucharisticum mysterium z 25 maja 1967 r., omawiaj c „Sprawo-
wanie Pami tki Pana” (cz  II), mówi m.in. wła nie o „znaczeniu jedno ci 
wspólnoty w odprawianiu Mszy w.” (nr 16), o „unikaniu rozbicia wspólnoty 
wiernych i rozproszenia jej uwagi” (nr 17) oraz o „urabianiu poczucia 
wspólnoty powszechnej i miejscowej” (nr 18). Bardzo zobowi zuj ce jest 
nast puj ce polecenie: „W sprawowaniu Eucharystii nale y tak rozwija  po-
czucie wspólnoty, by ka dy czuł si  zespolony z bra mi we wspólnocie 
Ko cioła zarówno miejscowego, jak i powszechnego, a w pewnej mierze 
nawet ze wszystkimi lud mi. Wszak Chrystus w ofierze Mszy w. wydaje sie-
bie samego za zbawienie całego wiata, a zgromadzenie wiernych jest obra-
zem i znakiem jedno ci rodzaju ludzkiego w Chrystusie jako Głowie” (nr 18).  

Szczególnego podkre lenia wymaga prawda, e jedno  i wspólnot  mi dzy 
lud mi oraz wspólnot  ludzi z Bogiem zniszczył i ci gle niszczy grzech. 
Prawda o społecznym charakterze ka dego grzechu, który zadaje ran  Ko-
ciołowi, niszczy jedno  z Bogiem i lud mi, powinna mobilizowa  katechi-

zowanych do podejmowania ci głego trudu oczyszczania si  z grzechów w 
akcie pokuty22 nie tylko dla siebie, ale tak e wła nie dla dobra wspólnoty. 
 Uprzywilejowanym miejscem wzrastania osoby ludzkiej, czyli stawania 
si  coraz bardziej osob , jest wspólnota eklezjalna. Osoba mo e odda  si
wspólnocie Ko cioła całkowicie, poniewa  ma zapewnione to, e nie straci 
ona swojej samodzielno ci. Równie  wspólnota Ko cioła oddaje wszystko 
osobom, z których si  składa. Relacja osoby i wspólnoty ko cielnej jest wi c
prze ywaniem budzenia si  Ko cioła w człowieku, czyli yciem osoby w tej 
wspólnocie23.

Celebracja aktu pokuty ze Mszy w. b dzie kształtowa  u katechizowa-
nych postaw  „odpowiedzialno ci za wspólnot ” i b dzie wsparciem dla 
katechety w budzeniu u młodzie y potrzeby „odpowiedzialno ci za wspól-
not  rodzinn  i eklezjaln ”24.
 3.1.2. Celebracja obrz du „Dorocznego błogosławie stwa rodzin w ich 
domach”25, mo e by  pomocna w przybli aniu tre ci o rodzinie jako Ko -

22 W. G ł o w a. Eucharystia. Msza wi ta i kult tajemnicy eucharystycznej. Przemy l 1997 
s. 161-163. 

23 Ko ciół Pana (Jesus Christus. Geistliches Wort. Die Kirche des Herrn). Tłum. K. Wier-
szykowski. Warszawa 1988 s. 108: „W ko cu jednak musimy sobie powiedzie , i to z wielk
powag , e «Ko ciołem» jest ka dy, kto si  do niego przyznaje. Ka dy z nas objawia Chrystusa i 
ka dy Go zasłania” (cyt. za: K. G ó d . Teologia człowieka. Lublin 2006 s. 150). 

24 PKP s. 12. 
25 Obrz dy Błogosławie stw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice 1994 

[dalej skrót: Obł] s. 35-43. 



CELEBRACJE LITURGICZNE W KATECHEZIE PARAFIALNEJ 405

ciele domowym. Zagadnienie to jest równie  przeznaczone do omówienia w 
pierwszej grupie tematycznej26. „Doroczne błogosławie stwo rodzin w ich 
domach” zwi zane jest zwykle z wizyt  duszpastersk  (kol d ) i dlatego jest 
bliskie sercu ka dego z katechizowanych. Celebracja takiego obrz du w gru-
pie katechetycznej wskazuje, e fundamentem ycia dla rodzin osób kate-
chizowanych jest słowo Bo e i zasady chrze cija skiego ycia27.

Podczas kol dy sam Chrystus, w osobie duszpasterza, wst puje do ro-
dziny – domowego Ko cioła, przynosz c jej pokój i rado . Te bezcenne da-
ry zgromadzona rodzina otrzymuje zwłaszcza dzi ki czytaniu słowa Bo ego 
i modlitwie Ko cioła28. Rodzina, je eli jest otwarta na Bo e dary, otrzymuj c
Bo e błogosławie stwo mo e powiedzie  – tak jak to było w przypadku od-
wiedzin Chrystusa w domu Zacheusza (por. Łk 19, 1-10) – dzi  zbawienie 
stało si  udziałem naszego domu. 
 Refleksja członków rodziny nad zaproponowanym tekstem przypowie ci 
o domu zbudowanym na skale (por. Mt 7, 24-28) ma za zadanie doprowadzi
do poszukiwania mocnego fundamentu pod budowl , jak  jest rodzina. Tekst 
ten równocze nie wskazuje na słowo Bo e, które ma by  nie tylko usłyszane 
przez członków rodziny, ale tak e przez nich w y k o n a n e. Dopiero taka 
rodzina tworzy jeden zwarty i dobrze funkcjonuj cy organizm, na wzór 
Mistycznego Ciała Chrystusa – Ko cioła (por. Ef 4, 1-6). I rzeczywi cie 
staje si  ona małym czy domowym Ko ciołem. Prawzorem takiej rodziny 
jest wspólnota pierwotnego Ko cioła Jerozolimskiego, którego ycie wy-
ra ało si  w trwaniu przy nauczaniu Apostołów, w jedno ci, w uczestnictwie 
w Eucharystii i w modlitwach (por. Dz 2, 44-47). Sprawowanie słu by 
Bo ej, a szczególnie Ofiary Eucharystycznej29, jest dla rodziny chrze cija -
skiej ródłem nie ko cz cej si  rado ci (por. Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5). W po-
czuciu wdzi czno ci zatem, rodzina powinna wychwala  Boga i głosi
wszystkim, e On jest Stwórc  całego wiata i najwy szym Władc  (por. Ps 
148, 1-2. 3-4. 12-13). 

Sakrament chrztu wi tego, jaki miał miejsce w yciu członków danej 
rodziny i przemienił j  w domowy Ko ciół, poci ga za sob  stosowanie od-
powiednich zasad w yciu i praktykowania takich cnót jak: serdeczne miło-
sierdzie, dobro  polegaj c  na wyczuleniu na potrzeby innych, pokora, 
łagodno , cierpliwo  oraz wzajemne wybaczanie sobie win. Wszystkie te 

26 PKP s. 12. 
27 Zob. H. S ł o w i s k a. Błogosławie stwa osób w katechezie. Lublin 2007 s. 196-198. 
28 Por. OBł 76. 
29 J a n  P a w e ł  II. Adhortacja apostolska Familiaris consortio nr 57. 
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cnoty doprowadzaj  do doskonałej miło , dlatego ka da z nich – konieczna 
w yciu chrze cija skim – musi kierowa  si  miło ci . To z kolei, jako 
owoc, daje Chrystusowy pokój. Chc c ten dar pokoju zachowa  na stałe, 
nale y praktykowa  do  rzadk  dzisiaj cnot , jak  jest wdzi czno . Dla 
członków rodziny, w której ycie oparte jest na zachowywaniu takich cnót, 
mo na stawia  ró ne wymagania. I nie b d  one dla nich ci arem ponad 
siły, ale b d  radosn  słu b  innym. Dzi ki tej wła nie chrze cija skiej 
formie ycia ony b d  posłuszne m om, m owie b d  miłowa  swoje 
ony. Dzieci b d  posłuszne swoim rodzicom nie ze strachu przed ich 

surowym gniewem, ale dlatego, e takie post powanie podobna si  Bogu 
(por. Kol 3, 12-25). Tak yj ca rodzina staje si  najlepszym rodowiskiem 
odczytania i formowania powołania do słu by w Ko ciele. I tak jak wia-
dectwo Jana Chrzciciela dane o Chrystusie, spowodowało, e jego dotych-
czasowi uczniowie Andrzej i Jan, poszli za Jezusem (por. J 1, 35-39), tak 
samo dobre wiadectwo o Chrystusie i Ko ciele dane przez rodziców ma 
wielki wpływ na powołanie apostolskie ich dzieci. 

Celebracja ta ma na celu kształtowanie postawy odpowiedzialno ci za 
wspólnot  rodzinn  i znacznie pomo e katechecie w budzeniu potrzeby od-
powiedzialno ci za t  wspólnot  u katechizowanych, a tak e w umacnianiu 
postawy wiadectwa chrze cija skiego30.

 3.2. CELEBRACJE LITURGICZNE W DRUGIEJ GRUPIE TEMATYCZNEJ

Zagadnieniom, jakie zostały przewidziane do omawiania w drugiej grupie 
tematycznej: „«B d cie doskonali...» – wzrost dojrzało ci chrze cija skiej”, 
wyznaczono jako cel „wspomaganie katechizowanego w prze ywaniu oso-
bistego spotkania z Jezusem Chrystusem i ukazanie Go jako punktu odnie-
sienia całej egzystencji chrze cija skiej”. Ponadto katecheza chce by  po-
moc  w daniu wła ciwej odpowiedzi przez katechizowanego na swoje po-
wołanie chrze cija skie oraz w kształtowaniu dojrzałej postawy ludzkiej 
i chrze cija skiej. Powinno si  to dokonywa  „w atmosferze modlitwy i spo-
kojnej refleksji”31. Wprost idealnym miejscem dla modlitwy i spokojnej re-
fleksji jest celebracja Liturgii Godzin. Dlatego te  nale y zach ca  kate-
chizowanych do praktykowania takiej celebracji. Wprawdzie najwa niej-
szymi godzinami modlitewnymi s  Jutrznia i Nieszpory, ale dla rozmiło-
wania uczestników katechizacji w tej formie celebracji liturgicznej, nale y

30 PKP s. 12. 
31 PKP s. 13. 
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rozpocz  od Modlitwy przez spoczynkiem nocnym – Komplety. W tym celu 
nale y wskaza  katechizowanym t  godzin  modlitewn  jako ich „pacierz” 
wieczorny.

3.2.1. Celebracja Komplety32 jest doskonał  pomoc  dla nawi zania wi zi
z Chrystusem, wynikaj cej z chrztu i bierzmowania. Modlitwa ta b dzie 
przede wszystkim wspiera  katechizowanego w pogł bianiu osobowej relacji 
z Chrystusem33.
 Kompleta, jako ostatnia modlitwa ka dego dnia, odmawiana przed noc-
nym spoczynkiem, nieustannie daje temu, kto si  ni  modli, okazj  do po-
wa nej rozmowy z Bogiem. Jest to rozmowa człowieka maj cego serce 
„skruszone i upokorzone”, ale tak e serce pełne ufno ci, wiary, nadziei 
i miło ci. Powinna to by  tak e rozmowa człowieka wiadomego dobrze 
spełnionych przez siebie zada  i obowi zków wyznaczonych mu przez Boga, 
jego Pana i Stwórc .
 Modlitwa ta wzywa do jakiego  „skompletowania”, podsumowania do-
tychczasowego ycia i jako taka jest modlitw  budz c  nadziej . Wszystkie 
psalmy wykorzystane w Komplecie (4; 16; 31, 2-6; 86; 88; 91; 130; 134; 
143, 1-11) s  modlitwami budz cymi nadziej  w Bogu. Nale y tak e zauwa-
y , e tytuły psalmów, zarówno te, które ukazuj  człowieka b d cego 

w ci kim do wiadczeniu (Ps 31, 2-6; 86; 88; 130; 143, 1-11), jak i te, które 
mówi  o Bo ej opiece (Ps 91), o tym, e Bóg jest najwy szym dobrem (Ps 
16), e godzien jest, by Mu składano dzi kczynienie (Ps 4), i to nawet noc
(Ps 134), wzywaj  wszystkich, którzy maj  si  modli , do zło enia całej 
swojej nadziei w Bogu i do zupełnego oparcia si  na Nim. Równie  zdania 
z Nowego Testamentu umieszczone przed psalmami to tak e wa ne ele-
menty składowe Komplety, budz ce nadziej  w Bogu.  
 Spo ród krótkich czyta  na najwi ksz  uwag  zasługuje czytanie z ponie-
działku (1 Tes 5, 9-10), które wzywa do wyzbycia si  l ku i niepewno ci 
zarówno o swój los, jak i o los tych, którzy od nas odeszli. Podstaw  do 
nabycia takiego stanu ducha jest fakt, e „Bóg nas przeznaczył do osi g-
ni cia zbawienia”. Wielk  nadziej  budzi codzienne responsorium: „W r ce 
Twoje, Panie, powierzam ducha mojego…”, wzi te z psalmu 30 (w. 6), 
którego tre ci  jest bezgraniczne oddanie siebie Bogu. Wszystkie hymny 
z Komplety, przez swe konkretne pro by o opiek , o udaremnienie zasadzek 
szatana, o zbawienie, o odczuwanie blisko ci Boga nawet w czasie snu, 

32 Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bo ego. T. 1. Pozna  1982 s. 923 nn. 
33 PKP s. 13-14. 
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musz  tak e budzi  nadziej . Do tego samego stanu ducha skłaniaj  równie
pro by modlitw ko cowych. Bóg proszony jest w nich m.in. o to, „aby był 
z nami tej nocy”, „aby t  noc napełnił swoim wiatłem” oraz „aby nawiedził 
nasz dom i oddalił od niego wszelkie wrogie zasadzki, a Jego aniołowie by 
nas strzegli w pokoju”. Ostatnim elementem Komplety, który sprawia, e
modlitwa ta budzi nadziej , s antyfony Maryjne.

W Komplecie nale y tak e zauwa y  wezwanie do ci głej gotowo ci na 
mier . Mroki nocy przywodz  na pami  ciemno ci mierci i dlatego 

w Komplecie łatwiej jest usłysze  wezwanie do gotowo ci na mier  i na 
spotkanie z Bogiem. To wezwanie kieruj  zwłaszcza psalmy (Ps 31, 2-6), 
kantyk Symeona (Łk 2, 29-32 – to akt przyj cia mierci), modlitwy ko cowe 
(w poniedziałek, w pi tek), formuła błogosławie stwa („Noc spokojn
i mier  szcz liw  niech nam da Bóg wszechmog cy, Ojciec i Syn, i Duch 

wi ty”) i antyfona Maryjna „Witaj Królowo”. Nale y równie  doda , e
oprócz tego podstawowego wezwania, tj. wezwania do gotowo ci na mier
i na spotkanie z Bogiem, Kompleta wzywa tak e do wszystkiego, co przy-
czynia si , aby ostateczne spotkanie z Bogiem było udane. Jest to wezwanie 
do wyrzucenia z serca gniewu (Ef 4, 26-27 – roda), do czujno ci (1 P 5, 8-9 
– wtorek), wi to ci (1 Tes 5, 23 – czwartek), miło ci (Pwt 6,4-7 – nie-
dziela) i uwielbiania Boga (Ps 134 – niedziela).  
 Nie mo na uda  si  na nocny spoczynek, który kojarzy si  z wiecznym 
odpoczynkiem i zwi zanym z nim S dem Bo ym, bez rachunku sumienia, 
alu za grzechy, postanowienia poprawy i duchowej Komunii w. Ko cz cy

si  dzie  jest dobr  okazj , by stan  przed Bogiem w szczero ci i w praw-
dzie, popatrze  w wietle Ewangelii na to wszystko, czym był ten ko cz cy 
si  dzie  wypełniony, a tak e popatrze  na realizacj  swojego chrze cija -
stwa, swoich zada  i obowi zków. Lepiej jest uprzedzi  S d Bo y nad sob
swoim s dem zwi zanym z alem za popełnione zło, mocnym postanowie-
niem poprawy i zjednoczeniem si  z Chrystusem w duchowej Komunii w.
 Kompleta ma charakter modlitwy błagalnej głównie przez hymny, psal-
my, krótkie czytania, antyfon  „Strze  nas, Panie, gdy czuwamy” i modlitwy 
ko cowe. Spo ród psalmów Komplety charakter błagalny maj  zwłaszcza 
psalmy: 86, 130 i 143, 1-11. Psalm 86 (poniedziałek) jest błaganiem czło-
wieka znajduj cego si  w ró nych przeciwno ciach. Pro by dotycz  ocalenia 
ycia, zbawienia, rozradowania duszy, umocnienia Bo  sił , nauczenia 

spełniania woli Bo ej i ycia w Bo ej boja ni oraz wy wiadczenia przez 
Boga jakiegokolwiek dobrodziejstwa, które b dzie znakiem łaski Bo ej. 
Drugi psalm ze rodowej Komplety, Ps 130, nale y do psalmów pokutnych. 
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Jest on gor c  modlitw  o miłosierdzie i aktem wiary w niewyczerpan
dobro  Bo , która przewy sza ludzkie grzechy. Psalmem pokutnym jest tak e
Ps 143, 1-11, w którym znajduj  si  pro by o zaniechanie s du przez Boga, 
o łaskawo  z Jego strony, o wybawienie od wrogów, o zachowanie przy 
yciu, wyrwanie z utrapie  i o poznanie woli Bo ej oraz jej wypełnianie.  

 W krótkim czytaniu wzi tym z Ksi gi Jeremiasza (14, 9 – pi tek) jest 
wzruszaj ca pro b  skierowan  do Boga, aby pozostał ze swoim ludem 
i nigdy go nie opuszczał. W Starym Testamencie przebywanie Boga ze swo-
im narodem było zapowiedzi  wewn trznego zwi zania si  Boga z ludem 
Nowego Przymierza. Dlatego zupełnie inaczej czyta si  dzi  tekst Jere-
miasza: „Ty jeste  w ród nas, Panie, a Twoje imi  zostało wezwane nad 
nami” (14, 9). Poniewa  jednak grzech ci gle zagra a człowiekowi, a wraz 
z grzechem utrata Boga, dlatego zawsze aktualne b dzie błaganie zawarte 
w tym tek cie: „nie opuszczaj nas, Panie, nasz Bo e”.
 Antyfona „Strze  nas, Panie, gdy czuwamy...”, do kantyku Symeona, jest 
pro b  o Bo  opiek  zarówno w czasie czuwania, jak i odpoczynku nocnego. 
Błagania hymnów i modlitw ko cowych dotycz  zarówno czasu najbli szego, 
tj. tej nocy, która jest przed nami, jak i dnia nast pnego, a nawet ycia wiecz-
nego. Bóg proszony jest o oddalenie zasadzek szata skich, uwolnienie od 
wszelkiego zła, o sen spokojny, o o ywienie gorliwo ci i o zbawienie.  
 Kompleta ukazuje tak e wła ciwy charakter niedzieli i pi tku. Niedziela 
ukazana jest jako dzie  Zmartwychwstania i dzie  odpoczynku. Jest zapo-
wiedzi  Paruzji i wiecznego odpoczynku dla tych, których Pan, przychodz c,
zastanie czuwaj cych. Nic zatem dziwnego, e w Komplecie tego dnia jest 
fragment z Apokalipsy (22, 4-5), który opisuje Jeruzalem czasów mesja -
skich (21, 9 – 22, 15). Te dwa wiersze z 22 rozdziału Apokalipsy, wykorzy-
stane w niedzielnej Komplecie, ukazuj  wspaniały los, jaki zgotował Bóg 
swoim sługom. Ogl danie Bo ego Oblicza – to, czego nie dost pił Moj esz, 
za czym t sknili Psalmi ci – stanie si  udziałem „Sług Pana”. Za odwa ne
przyznawanie si  do Boga zostan  naznaczeni na czołach imieniem Bo ym 
(w. 4) i b d  mie  aktywny udział w Królewskiej władzy Boga (w. 5). 
W wietle modlitw ko cowych zarówno po I, jak i po II Nieszporach 
niedziel i uroczysto ci dzie  Pa ski ukazuje si  jako dzie  Zmartwych-
wstania Chrystusa. Ju  w sobot  wieczorem, czyli po I Nieszporach niedziel 
i uroczysto ci przypadaj cych w niedziel , zanoszona jest pro ba o Bo
opiek  w nocy, by móc w niedziel  z Bo  pomoc  wsta  i „radowa  si  ze 
zmartwychwstania Chrystusa”. Modlitwa ko cowa w Komplecie po II 
Nieszporach niedziel i uroczysto ci za najwa niejsz  czynno  tego dnia 
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uwa a uczczenie tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Nato-
miast w pi tek akcent pada na mier  Jezusa Chrystusa. Pro ba zawarta 
w modlitwie ko cowej tego dnia zwraca uwag  na zwi zek mi dzy po-
wstaniem do nowego ycia z Chrystusem, a na ladowaniem Go w umieraniu. 
 Ostatnia modlitwa dnia nacechowana jest my l  o mierci i S dzie 
Bo ym. Ko czy si  ona oddaniem siebie w r ce Maryi, wyra onym za 
pomoc  antyfon maryjnych. W okresie wielkanocnym jest to zawsze anty-
fona „Królowo nieba, wesel si , Alleluja” (OWLG 92). Natomiast na po-
zostałe dni roku ko cielnego przewidziano pi  antyfon: „Matko Odkupi-
ciela”, „Witaj, niebios Królowo”, „Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia”, 
„Pod Twoj  obron  uciekamy si ” i „Bogarodzica, Dziewica”. Matka Boga 
i Matka ludzi jest tutaj proszona o wstawiennictwo u Boga, o pomoc dla 
tych, którzy upadaj , o ratunek dla grzeszników, o wybawienie człowieka od 
wszelkich złych przygód i o umo liwienie ogl dania po mierci Chrystusa, 
o „zbo ny pobyt” na wiecie, a po „ ywocie” o „rajski przebyt”.  
 Ufno  w przemo ne wstawiennictwo Maryi maj  wzmocni  m.in. ró ne
tytuły, jakie Matka Naj wi tsza otrzymuje w tych antyfonach. S  to: „Bogu-
rodzica, Dziewica”, „ wi ta Matka Odkupiciela”, „ wi ta Bo a Rodzi-
cielka”, „Panna chwalebna i błogosławiona”, „zawsze Dziewica”, „Brama 
niebios”, „Gwiazda morza”, „Królowa nieba”, „Pani aniołów”, „Nasza Kró-
lowa”, „Matka miłosierdzia”, „ ycie, słodycz i nadzieja nasza”, „Or dow-
niczka nasza”, „łaskawa, lito ciwa i słodka Panna”34.

Wszystkie podstawowe tre ci teologiczne Komplety: budzenie nadziei, 
wezwanie do gotowo ci na ostateczne spotkanie z Bogiem, skruszenie serca, 
błagania, ukazanie wła ciwego charakteru niedzieli i pi tku oraz maryjno
tej ostatniej modlitwy dnia zdecydowanie przemawiaj  za tym, aby ukaza
katechizowanym wła nie Komplet  jako modlitw  wspieraj c  ich w pogł -
bianiu osobowej relacji z Chrystusem. 

 3.3. CELEBRACJE LITURGICZNE W TRZECIEJ GRUPIE TEMATYCZNEJ

 Tre ci proponowane w trzeciej grupie tematycznej: „«B dziesz miło-
wał...» – rola wi zi w konstytuowaniu wspólnoty” obejmuj  omówienie pod-
stawowych wi zi mi dzyludzkich oraz ukazuj  znaczenie wi zi wspólnoto-
wych dla rozwoju osoby ludzkiej i realizacji przez ni  swojego powołania. 

wiadomo  roli, jak  w yciu wspólnoty odgrywaj  owe wi zi, b dzie

34 Zob. W. G ł o w a. Modlitwa Liturgiczna. Liturgia Godzin. Przemy l 1996 s. 210-217.  
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uwra liwia  katechizowanych na wag  podejmowanych przez nich codzien-
nych wyborów. Odkrycie przez młodych roli osobistej relacji z Chrystusem, 
umo liwiaj cej wkraczanie w misterium przykazania miło ci Boga i bli nie-
go, ma fundamentalne znaczenie dla budowania wi zi mał e skiej35.
 3.3.1. Celebracja sakramentu chrztu pomaga katechizowanym w odkrywa-
niu ich osobistych relacji z Chrystusem. Celebracj  nale y rozpocz  od 
pie ni Chrze cijanin to ja36, a nast pnie korzysta si  z Obrz dów Chrztu 
Dzieci według rytuału rzymskiego37. Najpierw, po nawi zaniu do pro by
rodziców dziecka o chrzest, nale y skoncentrowa  si  na słowach celebransa 
podkre laj cych zwi zek wiary z zachowywaniem Bo ych przykaza  oraz 
miłowaniem Boga i bli niego38. W dalszej kolejno ci ukazuje si  chrzest jako 
przyj cie do wspólnoty wierz cych i wyja nia si  gest znaczenia dziecka 
znakiem krzy a (OChDz 91)39. W Liturgii słowa nale y odczyta  fragment z 
Listu w. Pawła Apostoła do Galatów (OChDz 166) i Ewangelii według w. 
Mateusza (OChDz 169) oraz wyja ni  te czytania w krótkiej homilii. Pó niej 
nast puje wyrzeczenie si  zła i wyznanie wiary, tak jak w Wigili  Paschaln 40.
Z trzeciej cz ci Obrz dów chrztu wyja nienia domaga si  sama formuła 
chrztu: („N., ja ciebie chrzcz ...” – OChDz 117) oraz obrz dy wło enia białej 
szaty i wr czenia zapalonej wiecy (OChDz 119 i 120)41. W zako czeniu 
obrz du wyja nienia domaga si  domaga si  równie  Modlitwa Pa ska wraz z 
wprowadzeniem do niej (OChDz 123-124) oraz formuła błogosławie stwa 
(OChDz 126 – trzecia cz  dotycz ca wszystkich zgromadzonych). Ostatnim 
elementem jest pie  dzi kczynna za chrzest – „Wielbi dusza moja Pana”42.
 3.3.2. Celebracje pokutne pomagaj  uwierzy  w mo liwo  nawi zania 
zerwanych przez grzech wi zi z Chrystusem. Szczególnie odpowiednim cza-
sem dla celebracji liturgii pokutnej s  okresy i dni pokuty w ci gu roku 
liturgicznego, a zwłaszcza Wielki Post i ka dy pi tek, który jest wspom-
nieniem mierci Jezusa Chrystusa43.

35 PKP s. 14. 
36 W. G ł o w a. Jezus Drog . Lubaczów 1991 s. 470. 
37 Obrz dy Chrztu Dzieci według rytuału rzymskiego. Katowice 1972 [dalej skrót: OchDz] 

s. 59-82 nr 88-130. 
38 OChDz s. 60 nr 89. 
39 H. S ł o t w i s k a. Mistagogia celebracji sakramentu chrztu dzieci. „Studia Sandomier-

skie” 14:2007 z. 2-4 s. 293-310. 
40 MR 1986 s. 178-179; S ł o t w i s k a. Mistagogia celebracji s. 303-304. 
41 S ł o t w i s k a. Mistagogia celebracji s. 304-308. 
42 Tam e s. 309-310. 
43 Por. KKK 1438. 
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 Celebracja sakramentu pokuty obejmuje nast puj ce elementy: „pozdro-
wienie i błogosławie stwo kapłana, czytanie słowa Bo ego, by o wieci
sumienie i pobudzi  do skruchy, wezwanie do alu, spowied , która jest 
uznaniem grzechów i wyznaniem ich wobec kapłana, nało enie i przyj cie 
pokuty, rozgrzeszenie przez kapłana, modlitwa dzi kczynna, odesłanie z bło-
gosławie stwem kapłana” (KKK 1480)44. Sakrament pokuty mo e by  spra-
wowany tak e w ramach celebracji wspólnotowej, acz z indywidualn  spo-
wiedzi  i rozgrzeszeniem45, a w przypadkach szczególnych okoliczno ci – 
tak e w ramach wspólnotowej celebracji z ogóln  spowiedzi  i ogólnym roz-
grzeszeniem46.
 Celebracje pokutne w ramach katechezy parafialnej wykorzystuj  tylko 
niektóre elementy z celebracji sakramentu pokuty podanej przez Katechizm 
Ko cioła Katolickiego i równocze nie wprowadzaj  inne, bardziej dostoso-
wane do takiego nabo e stwa. Schemat tego rodzaju celebracji wygl da
nast puj co: wprowadzenie, modlitwa, czytana biblijne, homilia, rachunek 
sumienia, akt pokutny, odpowiedni piew (np. Ci gle zaczynam od nowa)
i błogosławie stwo47.

 3.4. CELEBRACJE LITURGICZNE W CZWARTEJ GRUPIE TEMATYCZNEJ

 Tre ci omawiane w czwartej grupie tematycznej: „« lubuj  ci miło » – 
wspólnota mał onków w Chrystusie” maj  za zadanie podkre li  przede 
wszystkim sakramentalny charakter zwi zku mał e skiego i ukaza  obec-
no  Chrystusa w yciu mał onków na sposób sakramentalny. Doprowa-
dzenie katechizowanych do prze ycia tej prawdy nast puje w kilku etapach. 
W pierwszym etapie powinny zosta  wyra nie zaznaczone ró nice mi dzy 
zwi zkiem sakramentalnym a innymi formami zwi zków mi dzyludzkich. 
Nast pnym etapem jest zapoznanie katechizowanych z istot  sakramentu 
oraz jego liturgi . W ko cu wa ne jest tak e zaznajomienie ze zwyczajami, 
które towarzysz  zawieraniu sakramentu mał e stwa (np. zar czyny)48. St d
wa ne w tej grupie tematycznej b d  celebracje dotycz ce zar czyn oraz 
samego sakramentu mał e stwa. 

44 Por. Obrz dy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice 1981 [dalej 
skrót: OP] s. 37 n. nr 41 n. 

45 OP s. 42 n. nr 49 n; por. KKK 1482. 
46 OP s. 61 n. nr 61 n.; por. KKK 1483. 
47 Zob. OP s. 223-225. 
48 PKP s. 15-16. 
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 3.4.1. Du  pomoc  dla przybli enia tematyki narzecze stwa jako czasu 
przygotowania do mał e stwa czy zar czyn b dzie celebracja „Obrz du 
błogosławie stwa narzeczonych”49. Obrz d ten jest zasadniczo przeznaczony 
dla narzeczonych, dobrze by zatem było, gdyby w ród uczestników kate-
chizacji byli narzeczeni. Wówczas cała wspólnota katechetyczna, modl c si
za nich, równocze nie przyswajałaby sobie tre ci, jakie zawiera „obrz d
błogosławie stwa narzeczonych”. Je li w grupie katechizowanych nie ma 
narzeczonych, nale y modlitwami z tego obrz du obj  jakich  konkretnych 
narzeczonych albo wszystkich narzeczonych z parafii.  
 „Obrz d błogosławie stwa narzeczonych” jako wi ty znak poucza, e
przygotowuj cy si  do mał e stwa szczególnie potrzebuj  Bo ej łaski. Ta 
Bo a pomoc i błogosławie stwo maj  doprowadzi  do tego, aby narzeczeni 
„coraz bardziej szanowali si  wzajemnie, szczerze si  miłowali oraz przez 
spotkania i wspóln  modlitw  w czysto ci prze yli czas przygotowania do 
mał e stwa”50. Młodzi ludzie, którzy prze ywaj  okres narzecze stwa, staj
przed problemem miło ci w sposób szczególny i z miło ci zdaj  egzamin. 
Wytrwanie w miło ci, b d cej czym  trwałym, ogarniaj cym całego czło-
wieka, domaga si  zachowywania Bo ych przykaza , a to z kolei jest ju
uczestnictwem w posłusze stwie Syna Bo ego wzgl dem Boga Ojca. Miło
narzeczonych powinna posiada  cechy wymienione przez w. Pawła w Pierw-
szym Li cie do Koryntian (13, 4-13). Powinni oni tak e, na laduj c Chry-
stusa, odznacza  si  pokor  i altruizmem, a wyzbywa  si  pró nej chwały 
i fałszywych ambicji (Flp 2, 1-5). Bóg przez proroka Ozeasza wzywa 
narzeczonych, aby w okresie narzecze stwa zatroszczyli si  o nagromadze-
nie darów duchowych, które nast pnie w dniu lubu b d  mogli zło y
w ofierze Jemu oraz wzajemnie sobie (por. Oz 2, 21-25). Miło  narzeczo-
nych, prze ywana zgodnie z Bo ymi wymaganiami, przyniesie im wzajemny 
szacunek – szacunek zarówno dla swojego ciała, jak i swojego partnera. Jako 
dzieło Chrystusa obrz d ten daje narzeczonym łask  wzajemnego szacunku, 
szczerej miło ci i prze ywania narzecze stwa w czysto ci. Równocze nie 
wzywa ich do współpracy z dan  im łask  Bo 51. Omawiany obrz d pomo e
osi gn  cel, jaki stawia si  katechezie poruszaj cej problem narzecze stwa 
jako czasu przygotowania do zar czyn i mał e stwa. Ponadto mo e by
wsparciem katechezy w realizowaniu zadania. jakim jest doprowadzenie „do 

49 OBł s. 92-98. 
50 OBł s. 93 nr 202. 
51 Zob. S ł o t w i s k a. Mistagogia celebracji s. 213-214. 
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przyj cia czysto ci jako warto ci, która jest gwarantem autentycznej miło-
ci”52. Nale y równie  doda , e „Obrz d błogosławie stwa narzeczonych” 

mo e by  sprawowany zarówno przez rodziców, jak przez kapłana, diakona 
lub osob wieck .
 3.4.2. Przybli eniu prawdy o mał e stwie jako sakramencie dobrze posłu-
y celebracja „Obrz dów błogosławie stw mał onków”53. Obrz dy te jako 
wi ty znak pouczaj , e mał e stwo jest znakiem Bo ej miło ci w wiecie

i wzajemnej wierno ci mał onków54. Bóg, ustanawiaj c mał e stwo, okre lił 
ten zwi zek jako doskonał  jedno  zarówno fizyczn , jak i duchow  (Rdz 
2, 18-24). Owa jedno , maj ca Boskie pochodzenie, nie mo e by  ro-
zerwana przez człowieka. Prawda zatem o nierozerwalno ci mał e stw ma 
swoje ródło w Bogu, Stwórcy ludzkiej natury – natury m czyzny i ko-
biety, którzy d  do takiej blisko ci, e tworz  jedno ciało (por. Mt 19, 3-6; 
Mk 10, 6-9). Pochwał  mał e stwa, które jako dzieło Bo e jest wi te
i doskonałe, głosił biblijny Tobiasz (por. Tb 8, 4b-8). Drog  do szcz cia 
w mał e stwie jest boja  Bo a, czyli zachowywanie Bo ego Prawa oraz 
rozwa anie w rado ci Bo ych przykaza 55. Stary Testament ma wprawdzie 
wiele przykładów udanego mał e stwa, ale dopiero sakrament mał e stwa 
uzdalnia ludzi do ycia pełni  miło ci – miło ci  tak , jakiej pochwał
w pi knym hymnie wy piewał w. Paweł Apostoł (Por. 1 Kor 12, 31 – 13, 
8a). Sakrament mał e stwa, wi c mał onków ze sob  i jednocz c ich 
z Bogiem, pomaga im osi gn  jedno  doskonał  (por. Ef 4, 1-6). Gdy 
nupturienci zawi zuj  wspólnot  sakramentaln , zapraszaj  Chrystusa na 
swoje wesele, tak jak to uczynili nowo e cy z Kany Galilejskiej. On za
swoj  Bosk  moc  przemienia ich ludzk , słab  jeszcze i kruch  miło
w miło  nadprzyrodzon , jak w Kanie Galilejskiej przemienił wod  w wino 
(por. J 2, 1-11). Wzajemna miło  mał e ska, która objawia miło  Boga 
w wiecie, czerpie cał  swoj  moc z krzy a Chrystusowego (por. Rz 8,31b-
35. 37-39). Dzi ki tej mocy – na wzór Chrystusa – ka dy z mał onków 
potrafi w swoim zwi zku szuka  nie tego, co jest dobre dla niego, ale tego, 
co jest dobre dla współmał onka (Por. Rz 15, 1b-3a. 5-7. 13). ona potrafi 
by  poddana swojemu m owi, m  z kolei b dzie szanował swoj on ,
bior c pod uwag  jej fizyczn  słabo , a tak e wspólne z ni  dziedzictwo 
ycia wiecznego i wspólne zjednoczenie na modlitwie (por. 1 P 3, 1-9). 

52 PKP s. 15 i 16. 
53 OBł s. 43-67. 
54 Zob. S ł o t w i s k a. Mistagogia celebracji s. 198-205. 
55 Por. Ps 112 (111), 1-2. 3-4. 7b-9 – refren: „Rado  znajduj  w Bo ych przykazaniach”. 
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Ponadto, mał onkowie powinni pami ta , e zostali nabyci za wielk  cen
Krwi Chrystusa, a ich ciała s wi tyni  Ducha wi tego, która dodatkowo 
została u wi cona w sakramencie mał e stwa. Ta wiadomo  uczy ich 
godnego prze ywania blisko ci cielesnej (por. 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20). 
Mał onkowie powinni zaufa  przede wszystkim wiernej miło ci Boga (por. Ps 
33 (32), 12-13. 18-20. 21-22.), zakosztowa  Jego dobroci i wysławia  Go 
wraz z innymi wiernymi (por. Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 8-9; Ps. 145 (144), 8-9. 10. 
11-13). Omawiana celebracja b dzie pomocna przede wszystkim dla pogł -
bienia u katechizowanych „religijnego rozumienia mał e stwa”, katechecie 
natomiast pomo e zrealizowa  postawione zadanie zwi zane z omawianiem 
sakramentalno ci mał e stwa, jakim jest wzbudzenie u katechizowanych 
pragnienia „prze ycia mał e stwa jako wspólnoty sakramentalnej”56.
 W celebracji tych obrz dów przez wspólnot  katechetyczn  nale y wyko-
rzysta  odpowiednie teksty (czytania biblijne, psalm responsoryjny, hymn do 
Ducha wi tego, pro by, modlitwa błogosławie stwa, zako czenie obrz du), 
polecaj c Bogu jakie  konkretne mał e stwo, prze ywaj ce pewne trudno ci
w po yciu mał e skim, wzgl dnie swój jubileusz sakramentu mał e stwa. 

 Podsumowuj c, nale y podkre li , e ka da z celebracji liturgicznych jest 
doskonałym miejscem kształtowania postaw religijnych u katechizowanych. 
Uczestnicz cy w tych celebracjach musz  jednak pami ta , e nie ukształ-
tuj  w sobie adnej z postaw religijnych jedynie przez obecno  fizyczn  na 
celebracjach liturgicznych. Musz  czynnie wł czy  si  w akcj  liturgiczn
przez wiadome przyjmowanie odpowiednich postaw ciała i wykonywanie 
ró nych gestów, przez odmawianie modlitw i wspólny piew. Konstytucja 
o liturgii Sacrosanctum Concilium, mówi c o uczestnictwie w celebracjach 
liturgicznych, wymienia nast puj ce przymioty tego uczestnictwa: czynne57,
pełne58, wiadome59, pobo ne60, owocne61, zewn trzne i wewn trzne62, pełne 
zaanga owania63 i doskonałe64. Uczestnicy celebracji liturgicznych musz  si
przede wszystkim zgromadzi  wewn trznie, to znaczy musz  najpierw prze-

56 PKP s. 16. 
57 KL 11; 14; 19; 21; 26; 27; 30; 42; 48; 50; 79; 113; 114; 121. 
58 KL 14; 21; 41. 
59 KL 11; 14; 48; 79. 
60 KL 48; 50. 
61 KL 11. 
62 KL 19. 
63 KL 17. 
64 KL 55. 
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zwyci y  wszelkie spory, niezgod  i kłótnie. S  one bowiem zniewag  dla 
Ko cioła – wspólnoty Ludu Bo ego i Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. 
Zgromadzi  si  wewn trznie to ponadto otworzy  si  na ka dego człowieka, 
nawet na oszczerc  i wroga. Poprawny i prawdziwy udział w celebracjach 
liturgicznych wymaga pewnego wysiłku. Konieczne jest spełnienie kilku pod-
stawowych warunków: nale y zerwa  ze swoj  grzeszn  przeszło ci , nało-
gami, niewła ciwymi upodobaniami i nawykami oraz z fałszywym poczuciem 
doskonało ci. Trzeba tak e oderwa  si  od spraw tego wiata, takich jak: pilna 
praca, atrakcyjna wycieczka, zabawa, rozrywkowy wyst p itp.65.
 Kształtowanie postaw religijnych przez uczestnictwo w celebracjach litur-
gicznych nie jest prostym zadaniem i wymaga du ego wysiłku woli i pracy 
nad sob . Nie przekracza to jednak siły człowieka wierz cego, umocnionego 
darami Ducha wi tego i zjednoczonego ze zwyci skim Chrystusem. 
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LITURGICAL CELEBRATIONS IN PAROCHIAL CATECHESIS

S u m m a r y  

 This paper, in its theoretical part, depicts some questions contained in the Program Katechezy 
Parafialnej Młodzie y Szkół Ponadgimnazjalnych (“Programme of Parochial Catechesis for 
Secondary School Students”). They should be discussed at parochial catecheses (1). It also 

65 W. G ł o w a. Eucharystia. Msza wi ta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Msz wi t .
Przemy l 1997 s. 111. 
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stresses the significance of liturgical celebrations in the catechesis (2). In its practical part (3) it 
provides concrete liturgical celebrations. They are considerable support for some questions that 
are proposed at parochial catecheses.   

Translated by Jan Kłos 
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