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Summary 

One of the problems resulting directly from the definition of liturgy is the relation 

between cult and sanctification. It is connected with the double subject of liturgy, that is 

Christ who is present in it, and the believers who participate in it. In Christ’s activity in liturgy 

priority of the cultic dimension may be seen, from which sanctification of man follows. Hence 

in this case cult is the supreme and superior category. This priority follows from the nature of 

Christ as the Son of God. It is the other way round in the case of man, who, before adopting 

the cultic attitude has to be sanctified first. So for him cult is the purpose of liturgy that is 

achieved by his earlier sanctification. This thesis is confirmed by the two definitions of liturgy 

contained in the encyclical Mediator Dei and in the Constitution on the Sacred Liturgy 

Sacrosanctum Concilium of the Second Vatican Council. The entirety of these documents 

allows noticing continuity in defining liturgy that has the cult of Christ as its main purpose, 

the Church joining the cult, and in the Church the believers doing the same, via sanctification. 

 

Streszczenie 

 Jednym z problemów wynikających wprost z określenia liturgii jest relacja kultu do 

uświęcenia. Łączy się on z problemem podwójnego podmiotu liturgii czyli obecnego w niej 

Chrystusa i wierzących, którzy w niej uczestniczą. W działaniu Chrystusa w liturgii dostrzec 

można pierwszeństwo wymiaru kultycznego, z którego płynie uświęcenie człowieka. Kult jest 

więc w tym przypadku kategorią naczelną i nadrzędną. Pierwszeństwo to wynika z natury 

Chrystusa jako Syna Bożego. Odwrotnie jest w przypadku człowieka, który przed zajęciem 



postawy kultycznej musi zostać najpierw uświęcony. Kult jest więc dla niego celem liturgii, 

osiąganym przez wcześniejsze uświęcenie. Tezę tę potwierdzają dwa główne określenia 

liturgii zawarte w Encyklice Mediator Dei i Konstytucji o liturgii świętej Soboru 

Watykańskiego II. Całość tych dokumentów pozwala zauważyć ciągłość w określaniu liturgii 

mającej za główny cel kult Chrystusa w który włącza się Kościół, a w nim wierzący poprzez 

uświęcenie. 


