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Summary: 

Liturgy is a continuation of Christ’s salutary work. The Resurrected One actualizes it in the 

Church and through the Church. He wants to introduce man, especially through the holy 

sacraments, into the mystery of His passage through death to resurrection. His salutary 

presence in liturgical actions happens by the power of the Holy Spirit. The Second Vatican 

Council’s liturgical renovation has been directed at deepening the whole God’s People’s 

liturgical awareness of the fact that liturgy is a place and a way of experiencing Christ’s 

salutary presence. It also includes rites and liturgical books. Liturgical books contain norms 

that concern administering particular holy sacraments. Liturgical law guards the sacred 

character of liturgy. It has the obliging force. It does not allow voluntary actions. However, it 

gives the celebrant the possibility of creating certain elements within the Eucharist 

celebration. The actions should be taken in the spirit of the content of liturgical texts that are 

included in the missal. 

 

Streszczenie: 

Liturgia jest przedłużeniem zbawczego dzieła Chrystusa. Zmartwychwstały realizuje je w 

Kościele i przez Kościół. On pragnie wprowadzać człowieka, zwłaszcza poprzez sakramenty 

św., w misterium swego przejścia przez śmierć ku zmartwychwstaniu. Jego zbawcza 

obecność w czynnościach liturgicznych dokonuje się mocą Ducha Świętego. Soborowa 

odnowa liturgiczna była ukierunkowana na pogłębienie świadomości liturgicznej całego ludu 

Bożego, że liturgia jest miejscem i sposobem doświadczania zbawczej obecności Chrystusa. 

Objęła ona także obrzędy i księgi liturgiczne. Księgi liturgiczne zawierają normy dotyczące 

sprawowania poszczególnych sakramentów świętych. Prawo liturgiczne stoi na straży 

świętości liturgii. Ma moc zobowiązującą. Nie dopuszcza działań samowolnych. Pozostawia 

jednak przewodniczącemu celebracji możliwości do kreowania pewnych elementów w 

ramach celebracji eucharystycznej. Te działania mają się dokonywać w duchu treści tekstów 

liturgicznych, znajdujących się w mszale. 

 


