
 

KKK – CELEBRACJA MISTERIUM  

Dlaczego liturgia? 
1066 W Symbolu wiary Kościół wyznaje misterium Trójcy 
Świętej i Jej „zamysł życzliwości” dotyczący całego 
stworzenia: Ojciec wypełnia „tajemnicę swojej woli”, 
dając swojego umiłowanego Syna i Ducha Świętego dla 
zbawienia świata oraz dla chwały swojego Imienia. Takie 
jest misterium Chrystusa objawione i urzeczywistnione 
w historii według planu, podjętego z mądrością 
„postanowienia”, które św. Paweł nazywa „tajemniczym 
planem”, a tradycja patrystyczna „ekonomią Słowa 
Wcielonego” lub „ekonomią zbawienia”. 

1067 „Tego zaś dzieła odkupienia ludzi i doskonałego 
uwielbienia Boga, które zapowiadały wielkie sprawy Boże 
spełnione wśród ludu Starego Testamentu, dokonał 
Chrystus Pan głównie przez paschalne misterium swojej 
błogosławionej Męki, Zmartwychwstania i chwalebnego 
Wniebowstąpienia. Przez to misterium «umierając 
zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając, przywrócił 
nam życie». Albowiem z boku umierającego na krzyżu 
Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego 
Kościoła” . Dlatego więc w liturgii Kościół celebruje przede 
wszystkim Misterium Paschalne, przez które Chrystus 
wypełnił dzieło naszego zbawienia. 

1068 Kościół głosi i celebruje to misterium Chrystusa 
w swojej liturgii, aby wierni przeżywali je i świadczyli 
o nim w świecie: Istotnie, liturgia, przez którą – 

szczególnie w Boskiej Ofierze eucharystycznej „dokonuje 

się dzieło naszego Odkupienia”, w najwyższym stopniu 

przyczynia się do tego, by wierni życiem swoim wyrażali 

oraz ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywistą 

naturę prawdziwego Kościoła. 

Co znaczy pojęcie „liturgia”? 
1069 Pojęcie „liturgia” oznaczało pierwotnie „dzieło 
publiczne”, „służbę pełnioną przez lud lub na rzecz ludu”. 
W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że Lud Boży 
uczestniczy w „dziele Bożym”. Przez liturgię Chrystus, 

nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w swoim 
Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego 
odkupienia. 

1070 Pojęcie „liturgia” w Nowym Testamencie jest 
używane nie tylko na oznaczenie celebracji kultu Bożego, 
lecz także głoszenia Ewangelii i pełnienia czynów miłości. 
We wszystkich tych przypadkach chodzi o służbę Bogu 
i ludziom. W celebracji liturgicznej Kościół jest sługą 
na obraz swojego Pana, jedynego „Liturga”, uczestnicząc 
w Jego kapłaństwie (kult), które ma charakter prorocki 
(głoszenie słowa) i królewski (służba miłości): Słusznie 

przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego 

urzędu Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne 

wyraża się i w sposób właściwy poszczególnym znakom 

urzeczywistnia uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało 

Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, 

wykonuje całkowity kult publiczny. Dlatego każdy obchód 

liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, 

czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu 

świętą, a żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej 

skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu. 

Liturgia jako źródło Życia 
1071 Liturgia jako dzieło Chrystusa jest również 
czynnością Jego Kościoła. Urzeczywistnia ona i ukazuje 
Kościół jako widzialny znak komunii Boga i ludzi przez 
Chrystusa. Włącza wiernych w nowe życie wspólnoty. 
Zakłada świadome, czynne i owocne uczestnictwo 
wszystkich. 

1072 „Liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła”. 
Powinna ją poprzedzać ewangelizacja, wiara 
i nawrócenie, a wtedy może ona przynosić swoje owoce 
w życiu wiernych: nowe życie według Ducha, 
zaangażowanie w posłanie Kościoła i służbę na rzecz jego 
jedności. 

Modlitwa i liturgia 
1073 Liturgia jest także uczestnictwem w modlitwie 
Chrystusa skierowanej do Ojca w Duchu Świętym. Cała 

modlitwa chrześcijańska znajduje w niej swoje źródło 
i swój kres. Przez liturgię człowiek wewnętrzny zostaje 
zakorzeniony i umocniony w „wielkiej miłości, jaką Bóg 
nas umiłował” (Ef 2, 4) w swoim umiłowanym Synu. Jest 
to „przedziwne dzieło Boże”, które przeżywamy i któremu 
nadajemy charakter wewnętrzny przez każdą modlitwę, 
„przy każdej sposobności... w Duchu” (Ef 6, 18). 

Katecheza i liturgia 
1074 „Liturgia jest szczytem, do którego zmierza 
działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, 
z którego wypływa cała jego moc”. Jest więc 
uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bożego. 
„Katecheza z natury swej jest związana z całym 
sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie 
w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus 
Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka”. 

1075 Katecheza liturgiczna ma na celu wprowadzenie 
w misterium Chrystusa (jest „mistagogią”), przechodząc 
od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne, od znaku 
do tego, co on oznacza, od „sakramentów” 
do „misteriów”. Taka katecheza jest zadaniem 
katechizmów lokalnych i regionalnych. Niniejszy 
Katechizm, który ma służyć całemu Kościołowi 
w różnorodności jego obrzędów i kultur, przedstawia to, 
co jest podstawowe i wspólne dla całego Kościoła, jeśli 
chodzi o liturgię jako misterium i jako celebrację, 
a następnie siedem sakramentów i sakramentalia. 

LITURGIA – DZIEŁO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

Ojciec jako Źródło i Cel liturgii 
1077 „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim 
błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich 
– w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed 
założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako 
przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według 



 

 Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga 

postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, 
którą obdarzył nas w Umiłowanym” (Ef 1, 3-6). 

1078 Błogosławienie jest czynnością Boską, która daje 
życie i której źródłem jest Ojciec. Jego błogosławieństwo 
jest równocześnie słowem i darem (be-ne-dictio, eu-

logia). W odniesieniu do człowieka pojęcie to będzie 
oznaczać adorację i oddanie się Stwórcy w dziękczynieniu. 

1079 Od początku aż do wypełnienia się czasów całe 
dzieło Boże jest błogosławieństwem. Od liturgicznego 
poematu o pierwszym stworzeniu aż do pieśni Jeruzalem 
niebieskiego autorzy natchnieni głoszą zamysł zbawienia 
jako wielkie błogosławieństwo Boże. 

1080 Na początku Bóg błogosławi istoty żywe, a w sposób 
szczególny mężczyznę i kobietę. Przymierze z Noem 
i wszystkimi istotami żywymi odnawia to 
błogosławieństwo płodności mimo grzechu człowieka, 
z powodu którego ziemia została „przeklęta”. Ale 
począwszy od Abrahama Boże błogosławieństwo przenika 
historię ludzi, która zmierzała ku śmierci, by skierować 
ją do życia, do jego źródła; przez wiarę „ojca wierzących”, 
który przyjmuje błogosławieństwo, zostaje 
zapoczątkowana historia zbawienia. 

1081 Błogosławieństwa Boże ukazują się 
w zdumiewających i zbawczych wydarzeniach, takich jak 
narodzenie Izaaka, wyprowadzenie z Egiptu (Pascha 
i Wyjście), dar Ziemi Obiecanej, wybór Dawida, Obecność 
Boga w Świątyni, oczyszczające wygnanie i powrót „małej 
Reszty”: Prawo, Prorocy i Psalmy, z których utkana jest 
liturgia narodu wybranego, przypominają o tych Bożych 
błogosławieństwach, a zarazem odpowiadają na nie 
uwielbieniem i dziękczynieniem. 

1082 W liturgii Kościoła błogosławieństwo Boże zostaje 
w pełni objawione i udzielone: Ojciec jest uznawany 
i adorowany jako Źródło i Cel wszelkich błogosławieństw 
stworzenia i zbawienia; w swoim Słowie, które dla nas 
przyjęło ciało, umarło i zmartwychwstało, napełnia nas 
swoimi błogosławieństwami i przez nie rozlewa w naszych 

sercach Dar, który zawiera wszystkie dary: Ducha 
Świętego. 

1083 Jest zatem zrozumiały podwójny wymiar liturgii 
chrześcijańskiej jako odpowiedzi wiary i miłości na 
„błogosławieństwa duchowe”, którymi obdarza nas 
Ojciec. Z jednej strony Kościół, zjednoczony ze swoim 
Panem i „w Duchu Świętym” (Łk 10, 21), błogosławi Ojca 
„za Jego dar niewypowiedziany” (2 Kor 9,15) przez 
adorację, uwielbienie i dziękczynienie. Z drugiej strony, 
aż do spełnienia się zamysłu Bożego Kościół nie przestaje 
składać Ojcu „ofiary z otrzymanych od Niego darów” 
i prosić Go, by zesłał Ducha Świętego na te dary, na niego 
samego, na wiernych i na cały świat oraz by przez 
komunię w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa 
Kapłana i przez moc Ducha Boże błogosławieństwa 
przynosiły owoce życia „ku chwale majestatu Jego łaski” 
(Ef 1, 6). 

,,W liturgii jaśnieje tajemnica paschalna poprzez którą 

sam Chrystus pociąga nas do siebie i wzywa do komunii. 

W Jezusie , jak miał zwyczaj  mówić św.  Bonawentura 

kontemplujemy piękno i blask początków. Odnoszenie się 

do atrybutu piękna nie jest jedynie estetyzmem, ale jest 

sposobem docierania do nas prawdy o miłości Boga w 

Chrystusie poprzez piękno. Fascynuje nas i porywa, 

odrywając nas od nas samych i pociągając nas ku 

naszemu prawdziwemu powołaniu: ku miłości. (...) 

Prawdziwym pięknem jest miłość Boga, która definitywnie 

objawiła się nam w tajemnicy paschalnej. Piękno liturgii 

jest częścią tej tajemnicy; ona jest najwyższym wyrazem 

chwały Bożej i stanowi, w pewnym sensie, otwarcie się 

Nieba ku ziemi. (...) Piękno nie jest więc jedynie 

czynnikiem dekoracyjnym liturgii; ono jest jej elementem 

konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego 
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Liturgia, przez którą – szczególnie w boskiej Ofierze 
Eucharystycznej – „dokonuje się dzieło naszego 
Odkupienia”, w największym stopniu przyczynia się 
do tego, aby wierni życiem swoim wyrażali oraz 
ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywistą 
naturę prawdziwego Kościoła.  

Przez to misterium „umierając, zniweczył naszą 
śmierć, i zmartwychwstając, przywrócił nam życie”. 
Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa 
zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. 
Od tego czasu Kościół nigdy nie zaprzestawał 
zbierać się na odprawianie paschalnego misterium, 
czytając to, „co było o Nim we wszystkich pismach”, 
sprawując Eucharystię, w której „uobecnia się 
zwycięstwo i triumf Jego śmierci”, i równocześnie 
składając dzięki „Bogu za niewysłowiony dar” 
w Chrystusie Jezusie, „dla uwielbienia Jego chwały” 
, przez moc Ducha Świętego. 

Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium” 

 


