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Temat zaproponowany mi do przedstawienia odwołuje się do formularzy 
mszalnych, przeznaczonych na obchodzenie jubileuszów w wymiarze indywidu
alnym. Dotyczą one jubileuszów małżeńskich, kapłańskich i zakonnych.

Ojciec Święty w Tertio millennio adveniente w numerze 15 mówiąc o Jubi
leuszach w życiu indywidualnych osób zauważa, że zwykle łączą się z  datą uro
dzenia, ale obchodzone są także rocznice Chrztu, Bierzmowania, pierwszej K o
munii św., Święceń kapłańskich czy też biskupich, zawarcia Sałcramentu M ałżeń
stwa. Niektóre z tych rocznic obchodzi się także na sposób świecki, ale chrześcija
nie nadają im zawsze charakter religijny. (...) W  znaczeniu chrześcijańskim każdy 
Jubileusz (...) stanowi szczególny rok łaski, który dana osoba oti*zymała poprzez 
jeden z wymienionych sakramentów (TMA,15). Szczególnym momentem cele
bracji Jubileuszu jest Msza św., podczas której przyjmuje się Sakrament Małżeń
stwa i Kapłaństwa, jak również składa się profesję zakonną. Jest więc rzeczą natu
ralni!, że „rok łaski” -  Jubileusz -  jest obchodzony w celebracji Eucharystii.

W niniejszym referacie ograniczę się do formularzy Mszy w Rocznice M ał
żeństwa i Rocznice Ślubów zakonnych. Po krótkiej charakterystyce tych Mszy 
zaproponuję analizę tekstów euchologijnych, tj. Kolekta, Modlitwa nad darami 
i Modlitwa po Komunii, dla wydobycia z nich bogactwa treści teologicznych. 
W drugim momencie, w oparciu o analizę tekstów, dokonam próby wypunktowa
nia niektórych postaw wierzącego, który jest protagonistą Jubileuszu.

1. MIEJSCE M SZ A L N Y C H  FO R M ULA RZY  JU BILEU SZO W YC H  
W  M SZA LE RZYM SKIM  D L A  DIECEZJI POLSKICH

W Mszale Pawła VI posiadamy trzy formularze Mszy Jubileuszowych z okazji
1, 25 i 50 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa, jeden formularz wspólny
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na 25 i 50-lecie ślubów zakonnych, jak również jeden formularz w rocznicą wła
snych Święceń kapłańskich. Msze te nie mają własnych czytań i prefacji, bo są te 
same, jakich używa się przy udzielaniu tych Sakramentów. Dlatego też w tym stu
dium pomijam ich analizę.

Poprzedni Mszał przewidywał jedną Mszę wotywną drugiej klasy w 25-lecie 
i w 50-lecie Małżeństwa. Na tę okazję proponowało się formularze z Mszy o Trój
cy Przenajświętszej lub o NMP z dodatkiem, na drugiej pozycji, modlitwy dzięk
czynnej. Aktualny Mszał Rzymski proponując trzy formularze w rocznice Mał
żeństwa daje teksty nowe.

Te teksty euchologijne oprócz tego, że wyrażają normalne uczucia wdzięcz
ności, podejmują fundamentalne tematy mszy za nowożeńców, a mianowicie; 
związek małżeński jako obraz jedności Chrystusa z Kościołem, centralność miło
ści i radość z dzieci...

2. A N A L IZ A  TEK STÓW  EUCHOLOGIJNYCH FO R M ULA RZY  M SZ A L N Y C H

2.1. W rocznice małżeństwa

2.1.1. Kolekty

W pierwszą rocznicę Małżeństwa Kolekta koncentruje naszą uwagę na Mał
żeństwie jako obrazie jedności Chrystusa z Kościołem. Konkretnie zaprasza do 
wyrażania coraz lepiej obrazu jedności Chrystusa i Kościoła.

Jedność między mężczyzną a kobietą stanowi część stworzenia „dobrego”, 
które pochodzi od Boga. Tę jedność udzieloną przez Boga na początku stworzenia 
można dogłębi kontemplować, wchodząc w wielkie misterium Chrystusa dzięki 
tekstowi św. Pawła, komentującego w Liście do Efezjan tekst Księgi Rodzaju 2,24, 
od którego wychodzi modlitwa: Dlatego opuści człowiek ojca i matką, a połączy 
się z  żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem (Ef 5,3 2), jako: Tajemnica to wielka, 
a ja  mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła'1.

Można powiedzieć, że podstawą biblijną i kluczem zasadniczej myśli tej 
Kolektyjest głębokie odczytanie św. Pawła, co było przygotowane już przez Stary 
Testament, szczególnie Ozeasza2, który wyraził całą teologię Przymierza Jahwe ze

1 Por. P. Visentin, II M atrim onio nella luce dellci Teología patrística , w: Pr. zb., II M atri
monio cristiano. Studi biblici, teologici epastora li. II nuovo Rituale, Torino 1978, s. 35.

2 Por. G. Piaña, Etica m atrimoniale in discussione. P rogetto diristru tturazione m etodoló
gica, w: Pr. zb. II M atrim onio cristiano, dz. cyt,, s. 131-132.
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swoim Ludem poprzez obraz małżeństwa. Ta teologia tekstu euchologijnego idzie 
w duchu Vaticanum II, który kładzie nacisk na mówienie o małżeństwie jako o „ko
munii” osób. Ten aspekt jest podkreślony w Kolekcie na 25 rocznicę Małżeństwa, 
która stawia w centrum miłość:

„Boże Ty złączyłeś tych małżonków (..) nierozerwalnym węzłem małżeń
skim i podtrzymałeś ich jedność wśród trudów i radości * oczyść ich miłość, aby 
w zajem nie pomagali sobie (i swoim dzieciom) w dążeniu do Ciebie”.

Węzeł małżeński, z przymiotnikiem „nierozerwalny”, stwarza głęboką wspól
notą życia i miłości małżeńskiej ustanowioną przez Stwórcę i normowaną Jego 
prawami (GS 48). Tak Sobór będzie rozumiał Małżeństwo jako pełną i stałą ko
munię życia między osobami, dla których małżeństwo w swojej istocie nie ozna
cza tylko instytucji czy środka prokreacji i wychowania potomstwa, ale przede 
wszystkim żywotny rozwój najgłębszych sił człowieka, miłości, wspólnoty i wol
ności (por. GS 48). Stąd Kolekta podkreśla jedność wśród trudów i radości i prosi
0 oczyszczenie i umocnienie miłości na drodze do Ojca. Tekst łaciński jest bar
dziej radykalny w stawianiu celu: auge etpurifica caritatem, ut mutua (cumprole 
sua) santificatione laetentur.

Natomiast tekst włoski zwraca uwagę na Ducha Świętego, który oczyszcza
1 pomnaża miłość: pitrifica e accresci il loro amore eon la forza del tuo Spirito. 
Brakuje tej wzmianki o Duchu w wersji łacińskiej i polskiej.

Modlitwa rozpoczyna od wspomnienia Autora więzi małżeńskiej {Boże, Ty 
złączyłeś tych małżonków...) i On jest tym samym, który podtrzymywał ich jed 
ność. Małżeństwo jako sakrament jest wciąż ożywiane łaską Boga i potrzebuje 
nieustannego oczyszczania i umacniana, jest przedstawione jako sacramentum 
jiermanens3.

Podczas gdy w pierwszą rocznicę ślubu działanie Boga jest wyrażone w sfor
mułowaniu „pobłogosław i utwierdź małżeństwo ’’ to z okazji 25-lecia mamy 
„oczyść i umocnij ich miłość ”, co wskazuje na przebytą już wspólnie drogą i tę, 
która jeszcze pozostaje.

Jubileusze, mając za punkt wyjścia zaistnienie małżeństwa, równocześnie 
wyrażają troskę o przyszłość, co jawi się jako zaangażowanie. Nie pojawia się tu 
wymiar wdzięczności w sposób bezpośredni. Na tym wymiarze skupia się dopiero 
Kolekta z okazji 50-lecia:

„Boże, Ojcze Wszechmogący, wejrzyj łaskawie na tych małżonków N.N. 
(Otoczeni swoimi dziećmi) wspominają oni z wdzięcznością dzień, w którym 
umocniłeś ich miłość...”

3 Por. E. Ruffini, II Matrimonio Sacramento nei Documenti del Vaticano II e del M agisterio  
poslconciliare. Spuntiper un rinnovamento della teología del Matrimonio, w: Pr. zb., IIM atrimo
nio cristiano, dz. cyt., s. 56.
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Jest to modlitwa, która w całej rozciągłości wskazuje na charakter jubile
uszowy: jest wspomnieniem dnia, w którym Bóg interweniuje w ich życie umac
niając początek miłości. Jak mówi Sobór, „tę miłość Pan nasz zechciał szczegól
nym darem swojej łaski i miłości uzdrowić, udoskonalić i wywyższyć” (GS 49).

Prośba końcowa zawiera pewien element świętego „commertium”: za długie 
wspólne życie w służbie dobra pobłogosław ich sędziwe lata. Ale ta nagroda ocze
kuje spełnienia się w owocach świętości.

2.1.2. Modlitwa nad darami

Ze swej natury Modlitwa nad darami kieruje naszą myśl na składane dary 
chleba i wina, jak  również na jedyną Ofiarę Jezusa Chrystusa. Modlitwa z formu
larza na I rocznicą małżeństwa nawiązuje do śmierci Chrystusa na Krzyżu i prze
bicia Jego boku, z którego wypłynęła krew i woda (por. J 19,34). Do tego wyda
rzenia odwołuje się św. Ambroży w De Sacramentis 5, gdy pisze: „Woda wypły
nęła, aby obmyła, krew, aby odkupiła”, co należy rozumieć, że woda przypomina 
chrzest, a krew wskazuje na Eucharystię:

„Boże nasz Ojcze, Ty sprawiłeś, że z przebitego boku Chrystusa wypłynęła 
krew i woda jako zapowiedź sakramentów, które odradzają człowieka....”

Po tej części anamnetycznej, w kontekście składania darów podaje się inten
cję tej ofiary jako dziękczynienie za małżonków. Nie wspomina się o rocznicy czy 
czasie, ale Ofiara trafia przed Ojca z konkretnym przeznaczeniem: przyjmij dary 
na dziękczynną ofiarę za małżonków i obdarz ich związek wszelkimi łaskami.

Podobną myśl rozwija Modlitwa nad darami w 25-lecie, z tym jednak, że 
opuszcza część anamnetyczną, wymieniając tylko Adresata, po czym następuje 
prośba o przyjęcie darów jako Ofiarę dziękczynną i tu jest określony kontekst 
składania Ofiary, a jest nim dwudziesta piąta rocznica małżeństwa. W ten spo
sób Eucharystia staje się sakramentem „pokoju i radości”, z którego czerpią mał
żonkowie.

Modlitwa nad darami w 50 rocznicę małżeństwa pierwszą część posiada taką 
samą jak  na 25-lecie. Dopiero centralna część nawiązuje do Jubileuszu: „po tylu 
latach przeżytych przez nich wspólnie w szczerej wierności... ”

Jubilatów wyróżnia miłość poparta wiernością i stąd prośba o dobra płynące 
z jedności i pokoju. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że „jedność i pokój” 
to owoc wiernej miłości, ale biorąc pod uwagę kontekst liturgiczny trzeba wie
dzieć, że „jedność i pokój” mają swe źródło w Eucharystii. Znajdujemy tę prośbę 
w innych modlitwach mszalnych, jak np. w Piątej Modlitwie Eucharystycznej czy 
w Obrzędach Komunii. „Jedność i pokój” są najgłębszym programem Kościoła, 
który chce, „by w świecie rozdartym niezgodą jaśniał jako znak przyszłej jedności
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i pokoju”4. Są to paschalne dary, z których jubilaci czerpią dobro i byli ich świad
kami w swoim życiu małżeńskim.

2.1.3. Modlitwa po Komunii

Kolejną modlitwą prezydencjalną formularza mszalnego jest Modlitwa po 
Komunii. Jej rolę krótko określa Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego: 
W modlitwie po Komunii kapłan prosi, aby odprawiane misterium przyniosło 

owoce”5.
Na pierwszym miejscu jest ona nierozdzielnie złączona z przyjmującym Chry

stusa w Komunii, co w naszych modlitwach jest wyrażone w następujący sposób: 
„posiliłeś małżonków eucharystycznym Pokarmem i Napojem...”6 
„dopuściłeś do swojego stołu tych małżonków (razem z ich dziećmi i przyja

ciółmi)...”7
„uradowani udziałem w Twojej Uczcie...”8
Modlitwa ta obejmuje bezpośrednio małżonków i jest prośbą o dar „wesela 

i miłości”, „umocnienia swojej wspólnoty”, „zachowania w przyjaźni Bożej” . To 
są owoce Eucharystii, z których pierwszym i najbardziej istotnym, wyrażanym 
w różnych sformułowaniach, jest pomnożenie jedności Ciała Mistycznego -  Ko
ścioła, zjednoczenie, wzrost miłości.

Analizując modlitwy pokomunijne widzimy wyraźnie, że związek pomiędzy 
przyjmowaną Komunią a życiem wiecznym i doczesnym, jest ukazany we wszyst
kich trzech formularzach, i małżonkowie przeżywają go w sposób specyficzny: 

„aby ich dom promieniował uczciwością i pokojem i był otwarty dla wszyst
kich potrzebujących potrzeby”9,

„aby zjednoczeni doszli na wieczystą ucztę” 10,
„po długim życiu wypełnionym dobrymi uczynkami, dopuść ich do uczty 

wieczystej”"
W Komunii widzi się siłę przemieniającą, dzięki której człowiek postępuje 

w kierunki „uczty niebieskiej”.

4 M szał Rzymski (MRP), Piąta Modlitwa Eucharystyczna „D”.
5 MRP, Wprowadzenie Ogólne n. 56k.
6 Modlitwa po Komunii (MpK) na I rocznicą Małżeństwa.
7 MpK na 25-lecie Małżeństwa.
8 MpK na 50-lecie Małżeństwa.
9 MpK na I rocz. Małżeństwa.
10 MpK na 25-lecie Małżeństwa.
11 MpK na 50-lecie Małżeństwa; por. A. Durak, Treści uczestnictwa w e M szy  ¿w. w ś\vie-

tleform uł eucholosicznvch Mszału Rwmiiriorm rtt~ -1- '
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2.2. Msza na 25 lub 50 rocznicę ślubów zakonnych

2.2.1. Kolekta

Już w pierwszych słowach modlitwy ukazuj e się dziękczynny charakter cele- 
bracji. Dziękczynienie staje się motywem do daru z  siebie:

„dzisiaj pragnie na nowo złożyć dar z siebie”.
Poprzez konsekrację zakonną człowiek oddaje się w sposób całkowity Bogu. 

Jedynie Bóg zasługuje na taki absolutny dar. Modlitwa więc wyraża istotę konse
kracji, poprzez którąprofes ślubuje siebie samego Bogu. Ale forma dziękczynie
nia „za łaski” uświadamia działanie Boga w człowieku, który jest jedynym  Auto
rem i Animatorem całego dzieła zbawczego. Bardziej zdecydowanie ten wymiar 
konsekracji jako daru wyraża tekst łaciński: „qui acceptum a te donum, hodie re
novare contendit.

Zakonnik w ten sposób poświęcony Bogu, ofiarowany jest na służbę Kościo
ła i według własnego powołania dąży do doskonałej miłości bliźniego. „Dar z sie
bie” ma ukierunkować i pomóc w działaniu apostolskim tym wszystkim, którzy są 
przez profesjępoświęceni do pełniejszej służby apostolskiej12. Stąd prośba o umoc
nienie ducha doskonałej miłości, w perspektywie gorliwszej służby chwale Bożej 
i w dziele zbawienia. Początek Dekretu Soborowego o odnowie życia zakonnego 
wskazuje na obowiązek doskonalenia miłości: „Perfecte caritatis” .

2.2.2. Modlitwa nad darami

Do idei oddania życia wraca również modlitwa nad darami, która w kontek
ście składania darów stawia razem z nimi „ofiarę życia”, a która poprzez jubileusz 
zostaje potwierdzona.

Natomiast prośba odwołuje się do mocy Ducha Świętego, który jest Autorem 
upodobnienie się do Chrystusa. On to ciągle przypomina wszystko to, czego Chry
stus nauczał, w sposób szczególny to, co powiedział do młodzieńca, który zwrócił 
się do Niego z zapytaniem: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać 
życie wieczne” (Mt 19,16). Do realizacji tych zaleceń i wskazań Chrystusa pobu
dza właśnie Duch Święty, który napełnia miłością rozum, serce i pragnienia czło
wieka poszukującego doskonałości w prawdzie i ze szczerością. Zakonnik modlą
cy się tą formułą uświadamia sobie, że jest prowadzony stopniowo do odbycia  
w sobie życia Jezusa i kształtowania się na Jego wzór. Chodzi o to, aby mocą Du
cha Świętego dokonywała się stopniowo realizacja prawa naśladowania życia Je-

12 Por. Instrukcja „Renovationis causam ” 2, w: D ocum enti sulla vita religiosa 1963- 
1990, Torino 1991, s. 62-78.
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/usa. Celebrowana tajemnica ofiaruje więc uczestnikom dynamizm w rozwoju życia 
na podobieństwo Chrystusa. Tylko mocą Ducha jest możliwy wzrost w cnotach 
¡ przylgnięcie do dzieła zbawienia, realizowanego w życiu chrześcijańskim. Jest 
to ciągły wzrost w kierunku dobrze określonym: być ikoną Chrystusa”

„et per virtutem Sancti Spiritus
imagini dilecti Filii tui
amplius eum conformare digneris”13.
Ikona jest nieustannym dynamizmem doskonalenia14. Dlatego też teksty ju 

bileuszowe skupiająuwagę na mocy Ducha Świętego, dzięki któremu jest zdolny 
wzrastać.

2.2.3. Modlitwa po Komunii

Odwołując się do faktu przyjęcia Komunii w kontekście radosnej rocznicy, 
modlitwa tym razem siłę wzrostu widzi w „świętym Pokarmie i Napoju”, dającym 
postęp na drodze wiodącej do Boga. Chociaż podkreślony jest fakt przyjęcia Ko
munii przez wspólnotę celebrującą, to prośba dotyczy jednostki -  jubilata.

Trzeba pamiętać, że uczestnicy liturgii eucharystycznej karmieni są prawdzi
wym Ciałem i Krwią Chrystusa, którego są żywymi członkami. Eucharystia nie 
zamyka się w samym darze Chrystusowego ciała. Właśnie przez nią udzielany jest 
Kościołowi Duch Chrystusa. Wypełnia On cały Kościół. Stąd wszystko w tym 
Kościele, także uświęcenie poszczególnych członków, dokonuje się przez Chry
stusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Dzięki Bożej łasce, „świętemu Pokarmowi 
i Napojowi” zakonnik pragnie prowadzić życie święte i nie jest to tylko pragnie
niem, ale rzeczywiście angażuje się do kroczenia drogą świętości, w ustawicznym 
postępie.

3. POSTAW Y CHRZEŚCIJANINA UCZESTNICZĄCEG O  
W  M SZY  JUBILEUSZOW EJ

3.1. Uczestnictwo w pamiątce

Wydarzenie historyczne jest jedyne i niepowtarzalne i dokonało się jeden raz 
na zawsze (por. Hbr 9,26b-27; 10,10.14; Dz 13,34). Jednak wydarzenie zbawcze 
musi włączyć wszystkich ludzi i rzeczywiście ich włącza poprzez odpowiedź

13 M essale Romanwn, In X X V  vel L anniversario professionis religiosae: super oblata.
14 Por. M. A uge’, Laprofessione monástico e religiosa, w: II Scicolone (red.) Anamnesis, 

l. VII, s. 59-60.
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„wspomnienia” celebrowanego w uroczystości. Ono staje się „sacramentum” w ry
cie i poprzez ryt, zbawczym działaniem Boga. Kto uczestniczy w celebracji, jest 
wprowadzony w wydarzenie i w uczestnictwo w zbawieniu dokonanym przez Boga. 
Celebracja nie jest niczym innym, jak przedłużeniem się „hodie” w dzień zbawie
nia. Z kolei to „hodie” Chrystusa stwarza naturalnie „hodie” chrześcijanina. W ce
lebracji liturgicznej tajemnica Chrystusa spotyka się z poszczególnymi indywidu
ami i z poszczególnymi grupami, które tworzą w konkrecie Kościół.

Ten wymiar wspomnienia (anamnezy) zostaje uwidoczniony w sposób szcze
gólny w Kolekcie. Poprzez nią modlący uświadamia sobie pamiątkę faktu histo
rycznego zbawczych czynów Chrystusa i przypomina wierzącemu obecność i dzia
łanie Chrystusa w jego życiu, by wprowadzić go w wymiar moralny, profetyczny 
i eschatologiczny. Stąd pierwszym wymiarem jubileuszowym, pojawiającym się 
w euchologii jest „pamiątka” -  „wspomnienie” Bożej interwencji poprzez Sakra
ment Małżeństwa, Kapłaństwa czy w profesję zakonną.

3.2. Życie chrześcijańskie całkowicie skupione na „mysterium”

Człowiek jest wezwany by wejść całym sobą w celebrację tajemnicy: omne 
quod vivemus” (Ve 1329). Życie wchodzi w wymiar wstępujący Liturgii. Ono 
znajduje swój szczyt w celebracji ponieważ „mysterium” otrzymuje swoje osta
teczne dopełnienie, którym jest oddawanie prawdziwego kultu Trójcy. Kult jest 
zasadniczą cechą życia chrześcijan. Na pierwszym miejscu wymaga on, aby życie 
człowieka zostało przemienione w życie wiary, tzn. w życie dobrych uczynków, 
które wpływa w celebrację wydarzeń zbawczych. Trzeba więc żyć w pewnej „au- 
xesis” życia chrześcijańskiego: chodzi o ruch, który zakłada ustawiczną odnowę, 
dar z siebie, pragnienie i zaangażowanie życia w tajemnicę zbawczą -  skutki sa
kramentu (patrz modlitwy po Komunii). Uczestnicząc w Eucharystii upodobnia
my się do Chrystusa i stajemy się uczestnikami Jego życia.

Każdy chrześcijanin, a w naszym wypadku jubilat, a z nim Kościół, jako 
„homo viator” prosi poprzez uczestnictwo w misteriach o wsparcie i o łaskę na 
swojej drodze w kierunku uczestnictwa w Synu. Ustawicznie jubilaci prosząo ła
skę, poprzez którąBóg staje się obecny pośród swego Ludu, aby mógł żyć zgodnie 
z tym, do czego został powołany, upodobnić się do tajemnicy Chrystusa W cielo
nego, Ukrzyżowanego, Zmartwychwstałego i Wstępującego do Nieba.

3.3. Życie chrześcijańskie jako ustawiczna ofiara duchowa 
(„oblatio spiritalis”)

Powtarzająca się prośba w Modlitwie nad darami, aby została przyjęta przez 
Boga Ofiara, modlący pragnie odnowionej komunii z Bogiem. Wierzący, celebru-
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jac misterium staje przed Bogiem z ofiarą, którą należy utożsamić z prawdziwą 
ofiarą duchową (oblatio spiritalis). Treścią tej ofiary jest odpowiedź człowieka na 
tę tajemnicę poprzez przylgnięcie do Woli Bożej. Jubileusz jest ku temu wspaniałą 
okazją.

3.4. Życie w radości

Ojciec Święty w Tertio millennio adveniente stwierdza, że „wyraz Jubile
usz” mówi o radości i to nie tylko o tej wewnętrznej, ale również o tej, która obja
wia się na zewnątrz (TMA 16). Ta postawa radości wynika już z Biblii jako jeden 
z elementów tradycyjnych celebracji eucharystycznej (Da 2,46; 16,34). Celebra
cja wzbudza w wierzącym postawę odpowiadającą radosnemu charakterowi cele
bracji liturgicznej, i to nie tylko dlatego, że jej towarzyszy, ale jako owoc celebra
cji i razem z nią musi przejść do życia codziennego.

W naszych tekstach euchologijnych pojawia się często dwumian „radość i po
kój” i jest stałym tematem Antyfon na Wejście. Mamy tu do czynienia z radością 
jako odbicie zbawczego wydarzenia dokonanego przez Chrystusa i przyjętego 
w wierze w sakramencie.

Motywem najważniejszym, który daje początek radości, jest „wspomnienie” 
„pamiątka” zbawczych tajemnic Chrystusa. Lud chrześcijański cieszy się w wierze

i wysławia za zbawcze misteria, które celebruje. One w „hodie” liturgicznym ofia- 
rujązbawienie i pozwalają zakosztować już tu na ziemi „radości niebieskiej”, „uczty 
niebieskiej”15. Przede wszystkim modlitwy po komunii, mówiąc o skutkach sakra
mentu nawiązują do faktu, że wierzący (jubilaci) są „pokrzepieni” na uczcie, która 
pozostawia w sercu radość. Radość płynąca z Eucharystii czasem zmienia się po 
prostu w wesele, w ucztę weselną. Nie zatrzymuje się jedynie w granicach cele
bracji i życia ziemskiego, ale pojmowana jest tu na ziemi jako przedsmak radości 
eschatologicznej, np. „po długim życiu... dopuść ich do uczty weselnej”16; „napeł
nij ich serca weselem”17,

3.5. Życie we wdzięczności

Wobec wezwania Bożego przez Chrystusa wiemy, że nie możemy nic innego 
uczynić, jak tylko nieustannie dziękować, ponieważ to, co otrzymaliśmy, nieskoń
czenie przewyższa to, co nasza natura mogłaby oczekiwać od swego Stworzycie

15 Por. P. Dacąuino, Dottrina eucaristica dei Postcom uni Romani, w: „La scuola Cattoli- 
ca” 91 (1963), s. 363.

16 MpK na 50-lecie Małżeństwa.
17 MpK na I rocz. Małżeństwa; por. A. Durak, dz. cyt., s. 135-136.
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la18. Do dziękowania pobudza nas już proste spojrzenie na stworzenie ziemskie, 
które jest dane wszystkim ludziom.

W relacji do porządku zbawczego dziękczynienie zdobywa całkowicie nowe 
znaczenie i nowe miejsce. Przyjście Pana pośród nas, Jego Męka, Śmierć, Zmar
twychwstanie i Wniebowstąpienie i to wszystko, co On uczynił dla naszego zba
wienia, stanowi temat wdzięczności. Wspomnienie tego, co Pan uczynił, staje się 
przedmiotem wdzięczności. Dlatego w życiu chrześcijańskim, i to widać w eu- 
chologii Mszy jubileuszowych bardzo wyraźnie, dominuj ącąnutąjest ta: nieustanna 
potrzeba uwielbienia i dziękczynienia Bogu za to wszystko, co zdziałał w Chry
stusie dla naszego zbawienia i w Kościele poprzez sakramenty kontynuuje swoje 
działanie, by stan, w którym żyją wierzący, był drogą uświęcenia. Tak więc wie
rzący celebrując, stawia się w perspektywie dziękczynienia, które musi ustawicz
nie powtarzać, a szczególnie w „roku łaski”, jakim jest Jubileusz.

Przede wszystkim modlitwy po komunii wyrażająpostawę tego, kto jest świa
domy, że otrzymał od Boga tyle łask, będąc dopuszczonym do stołu eucharystycz
nego i do misterium zbawienia na drodze pełnienia swego powołania. Te modli
twy mówią o dziękczynieniu jako o postawie duchowej, stanie ducha, a nie tyle 
o akcie, formule czy modlitwie,

Dziękczynienie jest więc postawą, która odpowiada nowej egzystencji, du
chowej. Jubilaci dziękują, ponieważ odkryli miłość Boga, otrzymali szczególną 
moc Ducha.

* * *

Wybrane teksty eucholgijne Mszy Jubileuszowych przypominają rzeczywistość 
sakramentalną, w której żyjąjubilaci. W poszczególnych rocznicach jest przypomi
nana łaska sakramentalna, umacniająca wiernych na dalsze życie. Z drugiej strony, 
uczestnictwo wiernych w czynności liturgicznej z okazji jubileuszu zmierza do na
wrócenia i przemiany każdego dnia. Wymaga konkretnych postaw chrześcijańskich, 
by żyć tym, o co się modli w dzień Jubileuszu. Przypomina obowiązek wysiłku asce
tycznego w postępie na drodze ku pełnemu zjednoczeniu się z Ojcem.

18 J.A. Jungmann, M issarum sollemnia. Origini, Liturgia, Storia e Teologia della messa 
romana, Torino 1963, s. 91; a także F. Krasoń, P er unprojilo d e l„ cristiano " d a li’eucologia del 
Sacram ento Veronese. Contributo p e r  I ’approfondimento della litrugia come vita del fedele,
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Sommario

Carticolo: „1 contenuti teologici nei formulari per celebrazioni giubilari nel M essale Ro
mano”, ha scritto liturgista D. Francesco Krasoñ SDB, adesso l’lspettore dei salesiani della 
Provincia salesiana di Wroclaw. Dr Krasoii comincia suo studio con una premessa, che spiegha
il posto particolare di questi formulari nel M essale di Paolo VI. Poi, con i metodi propri alio 
studio ermeneutico litúrgico, in specie l’eucologico, analizza i formulari per celebrazione di 
vari giubilei, tra questi anche per la celebrazione di 25 e 50 anni della professione religiosa. Tra 
diversi contenuti teologici FAutore indica la viva partecipazione dei fedeli nella anamnesis 
della Chiesa, e nel mistero salvifico, pieno di gratitudine e di gioia, per tutte le cose della vita. 
C'osi1 la liturgia diventa veramente la vita.

(tłum. ks. A. Durak SDB)


