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Wprowadzenie

W 1994 r. Komisja Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa 
Liturgicznego  wydała Wskazania dotyczące fotografowania i filmowa-
nia podczas celebracji liturgii. W tym dokumencie zobligowała diecezje 
w Polsce do zorganizowania specjalnych kursów dla kamerzystów i fo-
tografów w celu uzyskania pisemnego upoważnienia do wykonywania 
swoich usług w czasie sprawowania liturgii.

Archidiecezja gnieźnieńska po wydaniu Wskazań rozpoczęła organi-
zowanie takich kursów. Początkowo odbywały się one w zależności od 
zaistniałych potrzeb. Od 1998 r. kursy odbywają się raz w roku i obejmu-
ją dwa spotkania dwugodzinne, na których uczestnicy kursu słuchają wy-
kładów liturgisty, doświadczonego praktyka – fotografa i videofilmowca 
oraz zapoznają się szczegółowo z Instrukcją Episkopatu.

Już praktyka pierwszych kursów pokazała, że potrzebne są także od-
powiednie materiały dla uczestników, aby mogli głębiej zapoznać się 
z problematyką poruszaną na kursie.

Obecnie uczestnicy kursu na pierwszym spotkaniu otrzymują mate-
riały, a na drugim specjalną legitymację (ze zdjęciem), na której znajduje 
się poświadczenie o odbytym kursie i zezwolenie na wykonywanie czyn-
ności związanych z fotografowaniem i filmowaniem podczas celebracji li-
turgicznych. 

Materiały te oprócz Wskazań Komisji Episkopatu ds. Liturgii i Dusz-
pasterstwa Liturgicznego zawierają krótkie arykuły dotyczące liturgii, 
struktury Mszy św., znaczenia poszczególnych symboli i znaków oraz 
zasad zachowania się operatora podczas poszczególnych celebracji litur-
gicznych. Na końcu zostały zamieszczone wskazówki doświadczonych 
praktyków dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji li-
turgii oraz modlitwa osobista operatora o dobre spełnienie posługi.

Okładka niniejszego opracowania wskazuje na sposób wypełniania 
posługi operatora w czasie liturgii: Jest on, a jakby go nie było. 

ks. Franciszek Jabłoński

Gniezno, 1 października 2009 r., w dniu św. Teresy – patronki misji



8 Kamerzysta i fotograf w czasie liturgii

Wskazania Kościoła dotyczące środków społecznego 
przekazu – wybrane teksty z dokumentów Kościoła

1. II Sobór Watykański, Konstytucja o Liturgii świętej Sacro-
sanctum Concilium (1963)

Dla osiągnięcia pełnej skuteczności wierni mają przystępować do li-
turgii z należytym usposobieniem duszy, aby ich słowa były zgodne 
z myślami, aby współpracowali z łaską niebiańską, a nie przyjmowali jej 
na próżno (por. 2 Kor 6,1). Dlatego duszpasterze winni czuwać, aby czyn-
ności liturgiczne sprawowano nie tylko ważnie i godziwie, lecz także, by 
wierni uczestniczyli w nich świadomie, czynnie i owocnie (por. KL 11).

Przekazywanie czynności liturgicznych, zwłaszcza Mszy św., przez 
radio i telewizję, powinno się odbywać w sposób taktowny i godny, pod 
kierunkiem odpowiedzialnej i kompetentnej osoby, wyznaczonej do tego 
zadania przez biskupów (KL 20).

Podczas liturgii, poza wyróżnieniem wynikającym z pełnionej służ-
by lub ze święceń oraz poza honorami należnymi władzom świeckim sto-
sownie do przepisów liturgicznych, nie należy okazywać żadnych szcze-
gólnych względów osobom prywatnym lub stanowiskom ani w obrzę-
dach, ani w zewnętrznej okazałości (KL 32).

Kościół zatem bardzo troszczy się o to, aby chrześcijanie w tym mi-
sterium wiary nie uczestniczyli, jak obcy lub milczący widzowie, lecz 
aby przez obrzędy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli, w świętej 
czynności brali udział świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani 
przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu 
dziękczynienie; aby ofiarując niepokalaną Hostię nie tylko przez ręce ka-
płana, lecz także razem z nim, uczyli się ofiarowywać samych siebie i za 
pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednocze-
niu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby ostatecznie Bóg był wszystkim 
we wszystkich (KL 48).
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2. Kodeks Prawa Kanonicznego (1983)

Kan. 231 
§1. Świeccy, którzy na stałe lub czasowo poświęcają się posłudze Kościo-

ła, obowiązani są zdobyć odpowiednią formację potrzebną do właści-
wego wykonywania swego zadania, by ją spełniali świadomie, umie-
jętnie i pilnie. 

Kan. 822 
§1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa 

przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami spo-
łecznego przekazu.

§2. Pasterze ci mają pouczać wiernych, że spoczywa na nich obowiązek 
podejmowania współpracy zmierzającej do tego, by użycie środków 
społecznego przekazu przepoić duchem ludzkim i chrześcijańskim.

§3. Wszyscy wierni, w szczególności zaś ci, którzy mają jakiś udział 
w organizowaniu lub użyciu środków społecznego przekazu, powinni 
się starać świadczyć pomoc pasterskiej działalności tak, żeby Kościół 
mógł także poprzez te środki skutecznie wypełniać swoją misję.

Kan. 823  
§1. Dla zachowania nieskazitelności wiary i obyczajów, pasterze Kościo-

ła posiadają prawo i są zobowiązani czuwać, by wiara i obyczaje wier-
nych nie doznały uszczerbku przez słowo pisane lub użycie środków 
społecznego przekazu. Przysługuje im również prawo domagania się, 
aby przedkładano do wcześniejszej oceny to, co ma być wydane przez 
wiernych na piśmie, a dotyczy wiary lub obyczajów, a także odrzuca-
nia pism przynoszących szkodę prawdziwej wierze lub dobrym oby-
czajom.

§2. Obowiązek i prawo, o których mowa w §1, należą do biskupów, za-
równo poszczególnych, jak i zebranych na synodach lub konferen-
cjach Episkopatu – w odniesieniu do wiernych powierzonych ich pie-
czy. Natomiast należą do najwyższej władzy kościelnej – gdy idzie 
o cały lud Boży.
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3. Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

We współczesnym społeczeństwie środki społecznego przekazu od-
grywają wyjątkowo ważną rolę w informowaniu, rozwoju kultury i kształ-
ceniu. Rola ta wzrasta w związku z postępem technicznym, bogactwem 
i rozmaitością przekazywanych wiadomości, wpływem wywieranym na 
opinię publiczną (KKK 2493).

Informacja przekazywana przez środki społecznego przekazu pozo-
staje w służbie dobra wspólnego. Społeczeństwo ma prawo do informa-
cji opartej na prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności: właści-
we zastosowanie tego prawa domaga się, by co do swego przedmiotu in-
formacja była zawsze prawdziwa i pełna, przy zachowaniu sprawiedliwo-
ści i miłości; poza tym, aby co do sposobu była godziwa i odpowiednia, 
to znaczy przestrzegała święcie zasad moralnych oraz słusznych praw 
i godności człowieka tak przy zbieraniu wiadomości, jak i przy ogłasza-
niu ich (KKK 2494).

Jest rzeczą konieczną, by wszyscy członkowie społeczeństwa wypeł-
niali i w tej dziedzinie (środków społecznego przekazu) swoje obowiąz-
ki sprawiedliwości i miłości. Dlatego też niech również przy użyciu tych 
środków dążą do kształtowania i szerzenia zdrowej opinii publicznej. So-
lidarność jawi się jako konsekwencja prawdziwej i słusznej informacji 
oraz swobodnej wymiany myśli, które sprzyjają poznaniu i poszanowa-
niu drugiego człowieka (KKK 2495).

Środki społecznego przekazu (w szczególności mass media) mogą do-
prowadzić do pewnej bierności u odbiorców, czyniąc z nich konsumen-
tów niezbyt czujnych na to, co słyszą i widzą. Odbiorcy powinni narzu-
cić sobie umiar i dyscyplinę w stosunku do mass mediów. Powinni kształ-
tować w sobie światłe i prawe sumienie, by łatwiej opierać się niegodzi-
wym wpływom (KKK 2496).

Już z tytułu wykonywanego zawodu, osoby odpowiedzialne za pra-
sę mają obowiązek przy rozpowszechnianiu informacji służyć prawdzie 
i nie obrażać miłości. Powinny starać się, by szanować z równą troską 
istotę faktów i granice krytycznego osądu wobec osób. Nie powinny ucie-
kać się do oszczerstw (KKK 2497).
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4. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja 
duszpasterska o przekazie społecznym Aetatis Nova (1992)

Kształcenie i praktyczne szkolenie w zakresie społecznego przeka-
zu powinny stanowić integralny składnik formacji duszpasterzy i kapła-
nów. Takie kształcenie i szkolenie musi obejmować wiele różnych ele-
mentów i aspektów. W dzisiejszym świecie, na który tak silnie oddzia-
łują środki przekazu, jest na przykład rzeczą konieczną, aby osoby po-
zostające w służbie Kościoła posiadały przynajmniej praktyczną wiedzę 
o wpływie, jaki nowe techniki informacji i przekazu wywierają na jed-
nostki i na społeczeństwo. Muszą też umieć służyć zarówno „bogatym 
w informację”, jak i tym, którzy są pod tym względem „ubodzy”. Winny 
posiadać umiejętność podejmowania dialogu z innymi, unikając przy tym 
takiego stylu przekazu, który kojarzy się z chęcią dominacji, manipula-
cji czy z dążeniem do osobistej korzyści. Osoby mające czynnie uczest-
niczyć w pracy Kościoła w dziedzinie środków przekazu, powinny obok 
wykształcenia doktrynalnego i formacji duchowej zdobyć umiejętności 
fachowe w tej dziedzinie (AN 18).

Świeccy specjaliści katoliccy i inne osoby pracujące w środkach prze-
kazu – zarówno związanych z apostolatem Kościoła, jak i świeckich –
oczekują często od Kościoła wskazań duchowych i opieki duszpaster-
skiej. Dlatego program duszpasterski w zakresie społecznego przekazu 
powinien:
 a) dać świeckim katolikom oraz innym pracownikom środków przekazu 

możliwość pogłębienia formacji zawodowej poprzez dni skupienia, 
rekolekcje, seminaria i pomoc ze strony specjalistów;

 b) proponować opiekę duszpasterską, która pomoże pracownikom środ-
ków przekazu pielęgnować w sobie wiarę i motywację do trudnej pra-
cy, jaką jest głoszenie światu wartości ewangelicznych i autentycz-
nych wartości ludzkich (AN 29).
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5. Jan Paweł II, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu (1984)

W tym miejscu zwracam się z pełnym troski apelem do wszystkich, 
którzy zajmują się społecznym przekazem, żyjących we wszystkich sze-
rokościach geograficznych i wyznających różne religie:
 - pracujący w dziedzinie środków przekazu, wzywam was, byście nie 

przedstawiali człowieka w sposób okaleczony i zniekształcony, czło-
wieka zamkniętego na prawdziwie ludzkie wartości;

 - byście dawali miejsce temu, co transcendentne, temu, co czyni czło-
wieka bardziej człowiekiem;

 - byście nie drwili z wartości religijnych, nie pomijali ich, nie interpre-
towali na podstawie ideologicznych schematów;

 - byście przekazywali wasze informacje, opierając się na kryteriach 
prawdy i sprawiedliwości, i poczuwali się do obowiązku sprostowa-
nia i naprawienia błędu, gdy zdarzy się wam go popełnić;

 - byście nie szerzyli zepsucia w społeczeństwie, a szczególnie wśród 
młodzieży, przez pokazywanie z upodobaniem i natarczywością obra-
zów zła, przemocy, upadku moralnego, poprzez ideologiczne manipu-
lowanie i sianie niezgody;

 - trzeba, byście wy wszyscy, ludzie środków społecznego przekazu, 
byli świadomi, że rozpowszechniane przez was wiadomości docie-
rają do mas, które są masami tylko ze względu na liczebność tworzą-
cych je ludzi, z których każdy jest człowiekiem, konkretną i niepo-
wtarzalną osobą, i jako osoba musi być uznawany i szanowany. Biada 
temu, przez kogo dokonuje się zgorszenie, przede wszystkim wśród 
najmniejszych (por. Mt 13,6).

6. Jan Paweł II, List apostolski do odpowiedzialnych za środki 
społecznego przekazu (2005)

Również światu mediów potrzebne jest Chrystusowe odkupienie. Dla 
dokonania analizy oczyma wiary procesów i wartości społecznego prze-
kazu niewątpliwą pomocą może być pogłębienie znajomości Pisma Świę-
tego, które ukazuje się jako „wielki kodeks” przekazu orędzia nie ulot-
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nego ani przypadkowego, lecz posiadającego zasadnicze znaczenie ze 
względu na swoją zbawczą wartość. Historia zbawienia opowiada i do-
kumentuje komunikowanie się Boga z człowiekiem, komunikowanie, 
które wykorzystuje wszystkie formy i kanony porozumienia. Istota ludz-
ka stworzona została na obraz i podobieństwo Boga, ażeby przyjąć Boże 
objawienie i nawiązać z Nim dialog miłości. Z powodu grzechu ta zdol-
ność do dialogu zarówno na szczeblu osobistym, jak i społecznym, zosta-
ła zamącona, a ludzie gorzko doświadczali i doświadczają niezrozumie-
nia i rozłąki. Wszelako Bóg ich nie opuścił i posłał do nich swego własne-
go Syna (por. Mk 12,1-11). W Słowie, które stało się ciałem, wydarzenie 
komunikacji nabiera swej największej zbawczej doniosłości: w ten spo-
sób człowiek otrzymuje w Duchu Świętym zdolność do otrzymania zba-
wienia oraz głoszenia go i świadczenia wobec braci.

Komunikacja między Bogiem i ludzkością osiągnęła zatem swoją do-
skonałość w Słowie, które stało się ciałem. Akt miłości, poprzez który 
Bóg się objawia, w połączeniu z odpowiedzią wiary ludzkości, przyno-
si owocny dialog. Właśnie dlatego, powtarzając w jakimś sensie prośbę 
uczniów: Panie, naucz nas modlić się (Łk 11,1), możemy prosić Pana, by 
prowadził nas do zrozumienia, jak porozumiewać się z Bogiem i z ludź-
mi za pośrednictwem wspaniałych narzędzi społecznego przekazu. Słu-
żąc tak ostatecznej i decydującej komunikacji, media okazują się opatrz-
nościową szansą dotarcia do ludzi pod każdą szerokością geograficzną, 
pokonując barierę czasu, przestrzeni i języka, formułując w najrozmait-
szy sposób treści wiary i ukazując każdemu, kto poszukuje, bezpiecz-
ny port, który pozwoli nawiązać dialog z tajemnicą Boga, objawionego 
w pełni w Chrystusie Jezusie. 

Słowo Wcielone pozostawiło nam wzór, jak porozumiewać się z Oj-
cem i z ludźmi, zarówno przeżywając chwile milczenia i skupienia, jak 
i przepowiadając w każdym miejscu i różnymi możliwymi językami. 
Chrystus wyjaśnia Pismo, wypowiada się w przypowieściach, prowadzi 
dialog w zaciszu domów, przemawia na placach, na brzegu jeziora, na 
szczytach gór. Osobiste spotkanie z Nim nie pozostawia obojętnym, ow-
szem pobudza do naśladowania Go: Co mówię wam w ciemności, powta-
rzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach (Mt 
10,27). Istnieje z kolei kulminacyjny moment, kiedy komunikacja staje 
się pełną Komunią: to spotkanie Eucharystyczne. Poznając Jezusa przy 
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łamaniu chleba (por. Łk 24,30-31), wierzący czują się nakłonieni do gło-
szenia Jego śmierci i Zmartwychwstania, i do tego, ażeby stać się odważ-
nymi i radosnymi świadkami Jego królestwa (por. Łk 24,35).

7. II Polski Synod Plenarny (2001)

Społeczeństwo współczesne stopniowo przekształca się w „społe-
czeństwo epoki informacji”, pokolenia obecne – w „pokolenia mass me-
diów”, a kultura – w „kulturę środków społecznego przekazu”. W nie-
zwykle szybkim tempie rozwijają się i zmieniają techniki przekazu infor-
macji: łączność satelitarna, telewizja kablowa i cyfrowa, włókna optycz-
ne, kasety magnetowidowe i płyty kompaktowe, sporządzanie obrazów 
za pomocą komputera oraz wiele innych technik komputerowych i cy-
frowych.

Przemiany te są czymś więcej niż przewrotem o charakterze tech-
nicznym. Wiedza o życiu i sposób myślenia o nim są w znacznym stop-
niu określane przez środki przekazu, a doświadczenie stało się w dużej 
mierze doświadczeniem zdobytym za pośrednictwem środków przekazu. 
Wpływają one nie tylko na to, jak ludzie myślą, ale także o czym myślą. 
Dla wielu rzeczywistością jest to, co środki przekazu uznają za rzeczywi-
ste; wszystko, czemu nie poświęcają uwagi, wydaje się pozbawione zna-
czenia. W ten sposób jednostki i grupy, o których nie mówi się w środkach 
przekazu, mogą być de facto zmuszone do milczenia; nawet głos Ewan-
gelii może zostać w ten sposób przytłumiony, chociaż nie całkiem zagłu-
szony (II PSP 18).

Kościół ubogaca refleksję nad rzeczywistością komunikowania uka-
zując jej cele, wewnętrzne struktury, sposoby, formy i rodzaje działania 
w świetle Objawienia Bożego i świadectwa prawdzie, dla którego przy-
szedł na świat Chrystus (por. J 18,37). Podstawowym celem działania 
mediów jest służba ludziom przez ukazywanie „blasku prawdy” (veri-
tatis splendor), dobra i piękna. Ukazywanie „blasku prawdy” polega na 
obiektywnym i rzetelnym przekazywaniu informacji, unikaniu manipula-
cji i przyjmowaniu nieprzekupnej postawy wobec prawdy. 

Człowiek winien być informowany w sposób szeroki, dokładny i wier-
ny, aby rozumiał przemiany zachodzące w dzisiejszym świecie i był przy-
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gotowany do podejmowania wyborów z nimi związanych. Dobra infor-
macja pomaga mu wypełnić aktywną i odpowiedzialną rolę odpowiednio 
do swego miejsca w społeczeństwie i włączyć się w życie ekonomiczne 
i polityczne, społeczne, kulturalne i religijne. Służba prawdzie jest zatem 
służbą całemu człowiekowi, co wyraża się w rozwoju jego potrzeb kultu-
ralnych i religijnych, zarówno w zakresie indywidualnym, jak i społecz-
nym. Prawda bowiem związana jest nierozerwalnie z dobrem i pięknem. 
Tam więc, gdzie przekazywana jest prawda, objawia się również potęga 
dobra i blask piękna, a człowiek, który ich doświadcza, nabywa szlachet-
ności i kultury. Jest to szczególna misja, wnosząca wielki wkład w dobro 
i postęp społeczeństwa (II PSP 19).

8. Episkopat Polski, Wskazania po ogłoszeniu nowego wyda-
nia: Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (2005)

Funkcje liturgiczne spełniane przez wiernych świeckich

Zgodnie z Ogólnym wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego (OWMR 
91) wierni świeccy powinni spełniać w liturgii wszystkie funkcje, które 
są dla nich przeznaczone, a więc czytać słowo Boże z wyjątkiem Ewan-
gelii, śpiewać psalm responsoryjny i werset przed Ewangelią, odczyty-
wać wezwania modlitwy powszechnej oraz komentarze, posługiwać przy 
ołtarzu i przy miejscu przewodniczenia, troszcząc się o mszał i mikro-
fon, kielich i patenę, kadzidło i krzyż, światło i wodę. Oni także powinni 
przynosić do ołtarza chleb i wino jako dary ludu Bożego, pełnić funkcję 
kantora lub organisty, ożywiać śpiew zgromadzenia i wykonywać niektó-
re śpiewy jako schola lub chór. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej 
mogą zgodnie z prawem pomagać w udzielaniu Komunii Świętej i zano-
sić ją chorym (nr 44).

Wszystkie te funkcje mogą spełniać zarówno mężczyźni, jak i kobie-
ty, z wyjątkiem czynności, które są bezpośrednio usługiwaniem kapłano-
wi przy ołtarzu i przy miejscu przewodniczenia. Funkcje te są zarezerwo-
wane dla męskiej służby liturgicznej (ministrantów). Mogą być powie-
rzone dziewczętom (ministrantkom) tylko wtedy, gdy wyraził na to wy-
raźną zgodę biskup diecezjalny. On zaś, aby taką zgodę wydać, powinien 
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zasięgnąć opinii Konferencji Episkopatu Polski (zob. Wyjaśnienie Kon-
gregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 15 III 1994 r. 
przypomniane i potwierdzone przez prefekta tejże Kongregacji 27 VII 
2001 r.). Także do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej do-
puszczani są dziś tylko mężczyźni (nr 45).

Należy otaczać szczególną opieką duszpasterską zespoły ministran-
tów i schól dziewczęcych. Są to bowiem środowiska sprzyjające rozwo-
jowi wiary, kształtowania charakterów, dojrzewaniu życiowego powoła-
nia, a także wzrostowi powołań do kapłaństwa i życia zakonnego (nr 46).

Msze św. transmitowane przez radio lub telewizję

Msze św. przekazywane za pomocą środków audiowizualnych powin-
ny być bardzo starannie przygotowane i sprawowane w sposób wzorowy 
/por. Instrukcja lnaestimabile donum, nr 19/ (nr 47).
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Wskazania Komisji Episkopatu Polski 
ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego 

dotyczące fotografowania i filmowania 
podczas celebracji liturgii

 1. Powodem wydania niniejszych Wskazań jest konieczność zagwaranto-
wania sacrum liturgii przez usunięcie z naszych kościołów wszelkich 
praktyk i zachowań utrudniających świadome, wewnętrzne i zewnętrzne, 
czynne, pobożne i owocne uczestnictwo w czynnościach liturgicznych.

2. Liturgia jest przede wszystkim niedostrzegalnym dla zmysłów działa-
niem Chrystusa, Jedynego i Najwyższego Kapłana, który mocą Ducha 
Świętego uświęca ludzi i razem z Kościołem oddaje swojemu Ojcu 
całkowity i publiczny kult. Liturgia jest także działaniem Kościoła, 
hierarchicznie uporządkowanej społeczności ochrzczonych, złączonej 
z Chrystusem Kapłanem i Głową.

3. Celebracja liturgii ma strukturę sakramentalną, to znaczy jest jakby 
„utkana” z symboli (por. Katechizm Kościoła Katolickiego /KKK/ 
1145), słów, gestów, postaw i czynności wykonywanych przez człon-
ków liturgicznego zgromadzenia, zajmujących odpowiednie miejsce 
we wnętrzu kościoła. Symbole są „narzędziami” uświęcających i kul-
tycznych czynności Chrystusa i Kościoła.

4. Czynności liturgiczne domagają się wiary, są jej wyznaniem i przy-
czyniają się do jej pogłębienia.

5. Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, dał apostołom polecenie: To 
czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19). Sprawowanie Mszy św. i innych 
sakramentów jest uobecnianiem i pamiątką jedynego i niepowtarzalne-
go zbawczego wydarzenia: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chry-
stusa oraz Zesłania Ducha Świętego. Wydarzenie to określamy mianem 
Misterium Paschalnego. Trwanie Pamiątki tego Misterium zapewnia 
w Kościele – aż do przyjścia Pana (por. l Kor 11,26) – sama jej celebra-
cja oraz zachowanie jej w życiu i postępowaniu chrześcijan.

6. Praktyka fotografowania i filmowania osób pełniących czynności li-
turgiczne wynika z chęci jakiegoś „utrwalenia” tych czynności i za-
chowania ich „pamiątki” na przyszłość, aby można było do nich wra-
cać myślą i odnawiać ich przeżycie.
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  Jednakże zarówno na kliszy, jak i na taśmie aparatu audiowizualnego zo-
stają „utrwalone” jedynie drugorzędne elementy spełnionej niegdyś czyn-
ności sakramentalnej. Słowa, dźwięki, gesty „zapisane” przy pomocy tych 
środków technicznych pozostają martwe. Nie można bowiem utrwalić ani 
ludzkich przeżyć, ani nieuchwytnego dla zmysłów działania Trójosobowe-
go Boga, stanowiącego istotę – misterium – świętych czynności. „Pamiąt-
ki” produkowane przez fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego 
nie są w stanie utrwalić w czasie samego misterium zbawienia, jakiego do-
konuje Bóg w sercu człowieka i jakie winno owocować w jego czynach.

7. Całe zgromadzenie liturgiczne jest celebransem czynności sakramental-
nych (por. KKK 1140, 1188). Zgromadzenie to jest zorganizowane na 
podobieństwo żywego organizmu. Jego przewodniczącym jest biskup 
lub prezbiter, którzy są żywymi „ikonami” Chrystusa (KKK 1142), Gło-
wy Kościoła. Obok przewodniczącego działają także w zgromadzeniu 
takie osoby, jak: diakon, akolita, lektor, kantor, komentator, członkowie 
chóru, ministranci. Większą część zgromadzenia stanowią inni wierni 
czynnie uczestniczący w liturgii przez wzrokową i słuchową komunię 
z przewodniczącym, przez aklamacje i odpowiedzi, przez słuchanie sło-
wa Bożego, a nade wszystko przez wewnętrzne skupienie oraz komunię 
z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym (przez wiarę, na-
dzieję, miłość, wdzięczność, uwielbienie, przebłaganie, prośbę). 

8. W żadnym z dokumentów Kościoła, w których jest mowa o sprawo-
waniu czynności liturgicznych, nie ma wzmianki o fotografie lub ope-
ratorze filmowym jako o członku zgromadzenia liturgicznego. Tym-
czasem bardzo często fotografowie i operatorzy zajmują w zgroma-
dzeniu liturgicznym takie miejsce i tak się zachowują, jakby to oni 
właśnie byli przewodnikami zgromadzenia i ośrodkami jego uwagi.
a) Poruszanie się tych osób we wnętrzu kościoła podczas celebra-

cji liturgii, a także manipulowanie sprzętem technicznym stwarza 
dodatkowe, niepotrzebne bodźce wzrokowo-słuchowe zakłócające 
uwagę uczestników.

b) Obecność tych osób w zasięgu wzroku wiernych konkuruje z rolą 
przewodniczącego lub usługujących w prezbiterium.

c) Ich działanie stwarza podświadomą presję w kierunku „pozowa-
nia”, a więc i niebezpieczeństwo fałszowania postaw uczestników 
liturgii. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci (np. 
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przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej) ze względu na ich 
ograniczoną zdolność skupienia się na misterium liturgii oraz po-
datność na rozproszenie uwagi przez drugorzędne, przypadkowe 
i zbyteczne czynności.

9. Biorąc pod uwagę wymienione powody Komisja Episkopatu Polski           
ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego ustala następujące zasady:
a) zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, 

którzy – okazjonalnie lub na sposób stały – zamierzają wykony-
wać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani 
uprzednio ukończyć specjalny kurs, zorganizowany przez Diece-
zjalną Komisję ds. Liturgii oraz otrzymać pisemne upoważnienie 
miejscowej władzy diecezjalnej. Osoby duchowne w roli fotografa 
lub operatora kamery winny wykonywać swe czynności ze szcze-
gólną wrażliwością na obecność Boga w świętej liturgii tak, by 
były wzorem dla innych (a nie antyświadectwem). Osoba duchow-
na nie może fotografować ani filmować, jeśli jest ubrana w szaty 
liturgiczne.

b) Fotograf lub operator winien zgłosić się odpowiednio wcześniej 
do proboszcza lub rektora oraz do prezbitera, który ma przewod-
niczyć celebracji, aby z nimi uzgodnić wszystkie szczegóły zwią-
zane z miejscem i sposobem wykonywania swej czynności. Wszy-
scy inni fotografowie i operatorzy nie mogą samowolnie użytko-
wać swego sprzętu w czasie sprawowanej liturgii. Przed rozpoczę-
ciem celebracji odpowiedzialny za kościół powinien poinformo-
wać zgromadzonych o tym, że w czasie liturgii fotografować lub 
filmować mogą jedynie osoby do tego upoważnione.

c) Osoby upoważnione do fotografowania lub filmowania podczas 
czynności liturgicznych winny być odpowiednio i godnie ubrane.

d) Fotograf czy operator kamery nie powinien zajmować miejsca 
w prezbiterium, a więc w strefie przeznaczonej dla kapłana i osób 
pełniących posługi przy ołtarzu i ambonie.

e) Wykluczone jest ustawianie w prezbiterium dodatkowych źródeł 
oświetlenia (reflektorów, halogenów itp.) skierowanych w stro-
nę zgromadzenia, czy też rażących wzrok osób bezpośrednio bio-
rących udział w czynnościach sakramentalnych (dzieci przyjmu-
jących Pierwszą Komunię Świętą, nowożeńców, usługujących). 
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W wyjątkowych wypadkach, np. w przypadku transmisji, sprawa 
jest osobno rozpatrywana z odpowiedzialnym za kościół.

f) Podczas danej czynności może być dopuszczony do jej rejestrowa-
nia tylko jeden operator kamery filmowej lub wideo. Winien on za-
wsze zajmować w kościele stałe miejsce i ograniczać do minimum 
ruchy związane z obsługą sprzętu tak, by wykluczyć rozpraszanie 
uwagi uczestników. Wciąż ulepszany sprzęt fotograficzny pozwa-
la na fotografowanie z dalszych odległości – zatem fotograf może 
zająć swoje stanowisko w odpowiedniej odległości.

g) W celu uniknięcia niepotrzebnych trudności i nieporozumień, 
duszpasterze winni w odpowiednim czasie omówić ewentualny 
udział fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego z zain-
teresowanymi osobami, które mają ich zaprosić, np. z rodzicami 
dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej, z narzeczo-
nymi przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa, z rodzina-
mi zmarłych (w związku z pogrzebem), z alumnami, z neoprezbi-
terami-prymicjantami, itd.

10.  Zasady podane w niniejszych Wskazaniach winny zostać wyjaśnio-
ne w szerszym kontekście liturgicznej mistagogii podczas spotkań 
duszpasterskich związanych z przygotowaniem do sprawowania sa-
kramentów (chrztu, bierzmowania, Pierwszej Komunii Świętej, mał-
żeństwa, święceń). Powinny też być przekazywane prasie katolickiej 
i omawiane w innych środkach masowego przekazu. W przypadku 
braku poszanowania tych zasad i przyjętych ustaleń duszpasterze po-
winni odmówić fotografom lub operatorom sprzętu audiowizualnego 
prawa wykonywania w kościele tych czynności. Duszpasterze są bo-
wiem w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za przygotowanie liturgii, 
za formację członków zgromadzenia oraz za sacrum liturgicznych ce-
lebracji. Wszelkie sporne kwestie winny być jednak zawsze rozstrzy-
gane z nieodzowną dyskrecją i kulturą, bez uciekania się do słów czy 
działań powodujących uprzedzenie czy zgorszenie.
 Sandomierz, 12 grudnia 1994 r.

Przewodniczący Komisji Episkopatu
ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

bp Wacław Świerzawski
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Ks. dr hab. Erwin Mateja (Opole)

Liturgia i jej znaczenie w Kościele

Sam temat wskazuje, iż istnieje ścisły związek właściwej wizji liturgii 
z jej oddziaływaniem na życie Kościoła. Aby uświadomić sobie, czym li-
turgia jest, należy przyjrzeć się samemu pojęciu. Wyraz liturgia pochodzi od 
greckiego leiturgia, składającego się z przymiotnika leitos (oznacza wszyst-
ko to, co się tyczy życia społecznego ludu) i źródłosłowu erg (por. ergon 
– praca, dzieło, służba), oznacza więc skrótowo: służba ludowi. W kulturze 
greckiej słowo liturgia posiadało zatem różne znaczenia, w tym, gdy idzie 
o życie religijne, oznaczało wszystkie czynności związane z kultem, ze służ-
bą bogom. Starożytni chrześcijanie nie nazywali swego nabożeństwa litur-
gią. Używali innych określeń: łamanie chleba, Wieczerza Pańska, dziękczy-
nienie, ofiara, a od V wieku pojawia się nowa nazwa – Msza.

Encyklika Mediator Dei zaznacza: Liturgia obejmuje całkowity kult pu-
bliczny Ciała Mistycznego Jezusa Chrystusa, a więc Jego Głowy i człon-
ków, natomiast według Konstytucji o św. Liturgii jest ona wykonywaniem 
kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa, całkowitym kultem publicznym 
Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, mianowicie Głowy i Jego członków.

Podmiotem liturgii jest więc Chrystus, i to cały Chrystus, tzn. Głowa 
i Ciało, czyli Kościół. Chrystus nie odszedł na zawsze, ale żyje i działa da-
lej wśród nas, jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czyn-
nościach liturgicznych. A zatem wszyscy wierni dzięki sakramentom chrztu 
św. i bierzmowania należą do czcicieli Boga i realizują swoje kapłaństwo 
przez czynne, świadome i pobożne uczestnictwo w liturgii. Kapłani nato-
miast są niejako narzędziami Bożymi, przez które udziela się życie nad-
przyrodzone Kościołowi. Wynika z tego, że liturgia będzie kultem całe-
go Chrystusa, jeśli wszyscy należący do Kościoła będą w niej brać udział 
w sposób pełny i czynny. 

Pojęcie liturgii wiąże się ściśle z kultem, będącym elementem każdej 
religii, a rozumianym jako samorzutna odpowiedź człowieka na rzeczy-
wistość świętego Boga. Postawa człowieka wobec Boga wyraża się w róż-
nych aktach wewnętrznych, jak: podziw, uwielbienie, prośba, dziękczynie-
nie, przebłaganie. Jest to tzw. kult wewnętrzny, który jest duszą wszelkie-
go kultu i decyduje o jego głębi i wartości. Swoje postawy wewnętrzne, 
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uzewnętrznia człowiek w słowach, gestach, czynnościach i obrzędach, tj. 
w kulcie zewnętrznym.

Poprawna wizja liturgii obejmuje obydwie formy kultu, w przeciwnym 
bowiem razie, ze względu na brak pierwiastka wewnętrznego, byłaby tylko 
obrzędem i formą bez treści, albo też stałaby się formą spirytualizmu gardzą-
cego zewnętrznymi i społecznymi formami kultu. Człowiek jako istota spo-
łeczna, żyjąca w społeczności, powinien chwalić Boga nie tylko jako jednost-
ka, ale jako cząstka społeczności. Przynależność do ludu Bożego ma dopro-
wadzić do pełnego rozwoju osobowości ludzkiej, ponieważ pomiędzy jed-
nostką a społecznością następuje pewna wymiana dóbr: im pełniejsze życie 
pulsuje w parafii, tym więcej czerpie z niej jednostka, im zaś bogatsze życie 
wnosi jednostka w społeczność, tym obfitsze będzie życie tej społeczności.

Tak więc kult jest całkowity, gdy jest wewnętrzny i zewnętrzny, gdy jest 
kultem osobistym każdego uczestnika z osobna i całej religijnej społeczno-
ści, gdy uwzględnia wszystkie elementy nabożeństwa: skupienie i ciszę, ge-
sty i ruch, recytację i śpiew, modlitwę indywidualną i wspólną, gdy wcią-
ga do służby Bożej całą kulturę ludzką: muzykę i śpiew, poezję, architekturę 
i plastykę. Tak rozumiany kult staje się publiczny, gdy jest oddawany w imie-
niu Kościoła przez osoby prawnie do tego przeznaczone i przez akty usta-
nowione przez Kościół, a należne tylko Bogu, świętym i błogosławionym. 
Czynnościami liturgicznymi są te czynności święte, które z ustanowienia Je-
zusa Chrystusa lub Kościoła i w ich imieniu wykonują osoby wyznaczone 
prawem według ksiąg liturgicznych, zatwierdzonych przez Stolicę Świętą.



23Ks. dr Andrzej Grzelak (Gniezno), Liturgia, obrzędy liturgiczne...

Ks. dr Andrzej Grzelak (Gniezno)

Liturgia, obrzędy liturgiczne i postawa uczestników

l. Co to jest liturgia i obrzędy liturgiczne?

W kościele i kaplicy poprzez obrzędy liturgiczne sprawowane są tajemni-
ce odkupienia i zbawienia oraz przechowywany jest Najświętszy Sakrament, 
a przez to wnętrze kościoła czy kaplicy jest miejscem prawdziwie świętym. 
Właśnie ta świętość miejsca domaga się odpowiedniego zachowania i wła-
ściwego stroju. Odpowiednie zachowanie i godny strój obowiązuje wszyst-
kich, którzy znajdują się we wnętrzu świątyni, zarówno tych, którzy biorą 
udział w obrzędach religijnych ze względów ściśle religijnych, jak i tych, 
którzy znajdują się pośród zgromadzenia liturgicznego z innych powodów, 
np. są oficjalnymi przedstawicielami władzy świeckiej, oficjalnie reprezentu-
ją jakąś instytucję (delegacja), troszczą się o bezpieczeństwo uczestników li-
turgii (służby bezpieczeństwa, zdrowia itp.), są pracownikami środków ma-
sowego przekazu (mediów) czy pragną utrwalić przebieg danej uroczystości 
na zlecenie jej uczestników (np. fotograf czy operator kamery video).

1.1. Jakie akty kultu sprawowane w Kościele tworzą liturgię?

Warto sobie postawić pytanie: co to są obrzędy liturgiczne? Albo inaczej: 
jakie akty kultu tworzą liturgię? Teologia odpowiada, że są nimi czynności 
zgromadzenia liturgicznego wypełniane pod przewodnictwem celebransa 
(najczęściej jest nim biskup lub ksiądz), przez które sprawuje ono liturgię 
Kościoła. Liturgia ta jest darem otrzymanym od Jezusa Chrystusa, przekaza-
nym Kościołowi za pośrednictwem apostołów i sprawowanym przez kolejne 
pokolenia chrześcijan aż do powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale przy 
końcu czasów. Liturgię Kościoła stanowią następujące celebracje: Msza św., 
sakramenty, liturgia godzin, czyli codzienna modlitwa ludu Bożego (nazy-
wana dawniej brewiarzem), obchody roku kościelnego i błogosławieństwa.
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1.2. Rzeczywistość liturgii poznana w świetle Bożego Objawienia

Do prawdziwego sprawowania liturgii niezbędne jest zgromadzenie litur-
giczne, które jest utworzone z osób ochrzczonych i wierzących. Zgromadze-
nie to ma zawsze przewodniczącego, którego nazywamy celebransem. Zwy-
czajnie jest nim biskup lub prezbiter (ksiądz), czasami diakon, a w niektó-
rych obrzędach nawet wierny świecki. Najbardziej wyróżniającą cechą tego 
zgromadzenia jest to, że jest ono zdolne do tego, aby mógł przez nie objawić 
swoją obecność i działać Chrystus zmartwychwstały mocą Ducha Święte-
go. Właśnie ta „obecność” i „działanie” Chrystusa i Ducha Świętego stanowi 
specyfikę zgromadzenia liturgicznego i sprawowanych przez nie czynności 
w porównaniu do wszystkich innych form ludzkiej aktywności, realizowanej 
zarówno razem z innymi (wspólnotowo) jak i pojedynczo (indywidualnie). 

1.3. Podmiot i przedmiot liturgii

Pytanie o podmiot liturgii jest pytaniem o tego, kto działa w obrzędach li-
turgicznych. Obrzędy te wykonuje konkretne zgromadzenie liturgiczne, ale 
jednocześnie – wiemy to dzięki Bożemu Objawieniu – one są dziełem Chry-
stusa, Głowy Kościoła, a przez to również całego Kościoła (Kościoła po-
wszechnego). Chrystus zmartwychwstały i zgromadzenie liturgiczne dzia-
łają razem dzięki szczegółowym darom duchowym uobecnianym przez Du-
cha Świętego. 

Przedmiot liturgii oznacza treść sprawowanych tajemnic. Można najkró-
cej ją przedstawić jako „sprawowanie tajemnicy paschalnej Chrystusa”, czy-
li celebrowanie (uobecnianie) Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Po-
sługując się jeszcze innymi słowami, treść tę można określić jako sprawowa-
nie całego mesjańskiego dzieła Chrystusa, w które – dzięki czynnościom li-
turgicznym – możemy włączyć się przez wiarę i jak ze źródła czerpać nie-
zbędne łaski (uświęcenie człowieka), i razem z Chrystusem uwielbiać Boga.

1.4. Cel i skutki sprawowanej liturgii

Dlaczego nieustannie sprawujemy liturgię? Najprostsza odpowiedź 
wskazuje na dwa powody: pierwszy to ten, że dzięki liturgii może się 
dokonywać prawdziwe i pełne uświęcenie człowieka, a drugi to dosko-
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nałe uwielbienie Boga. Uświęcenie człowieka oznacza otrzymanie przez 
udział w liturgii duchowych darów, które są niezbędne, aby mógł on 
w pełni rozpoznawać swoje powołanie i owocnie je wypełniać. 

Uwielbienie zaś Boga oznacza modlitwę zanoszoną przez chrześcijanina 
do Stwórcy i Zbawiciela, w ścisłej łączności razem z Chrystusem i całym Ko-
ściołem. Konieczność tej modlitwy wypływa z zasady elementarnej sprawie-
dliwości i jest zarazem najbardziej twórczym, trwałym i owocnym czynem, 
do jakiego zdolny jest człowiek. 

1.5. Świętość zgromadzenia liturgicznego

Skoro liturgia jest sprawowaniem świętych tajemnic, a przez nią do-
konuje się uświęcenie człowieka i uwielbienie Boga; skoro każda liturgia 
jest wydarzeniem w danym miejscu i czasie, to z tej rzeczywistości wy-
nika, że każde zgromadzenie liturgiczne oraz miejsce, w którym się ono 
odbywa są  prawdziwie „święte”, czyli „dotknięte” obecnością Boga, któ-
ry jedynie jest Święty.

1.6. Świętość miejsc sprawowanej liturgii: prezbiterium – ołtarz, 
ambona, tabernakulum

Sprawowane w liturgii święte tajemnice sprawiają, że przestrzeń kościo-
ła i kaplicy dzieli się na sanktuarium (inaczej prezbiterium – miejsce, w któ-
rym wypełnia się święte czynności) i na nawę (miejsce, w którym gromadzą 
się wierni). W prezbiterium zajmują miejsca ci, którzy będą wypełniać funk-
cje liturgiczne, czyli „święte czynności”. Fotograf nie wykonuje czynności li-
turgicznej, wobec tego z zasady nie powinien zajmować miejsca w obrębie 
prezbiterium nawet wtedy, gdyby z tego miejsca była możliwość lepszej re-
alizacji jego usługi. Każdy wyjątek powinien być ustalony z rządcą kościo-
ła lub celebransem.

1.7. Świętość czasu (konsekracja i podniesienie; Oto Baranek Boży 
i Panie nie jestem...)

W przebiegu liturgii Mszy św. należy uwzględnić szczególną świętość 
czasu takiego jak: konsekracja i podniesienie oraz modlitwy przed komu-
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nią św. (Oto Baranek Boży…), w czasie których wszyscy obecni przyjmują 
postawę adoracyjną, czyli klęczą na dwóch kolanach. Adoracji tej nie moż-
na zakłócać innymi czynnościami czy zachowaniem obojętnym lub zdradza-
jącym niewiarę.

2. Postawy uczestników w czasie sprawowania liturgii

2.1. Wejście do kościoła

Kościół jako miejsce sprawowania liturgii, czyli miejsce prawdziwie 
święte domaga się odpowiedniego stroju i odpowiedniego zachowania od 
wszystkich, którzy znajdują się w jego wnętrzu. Nie można wejść do kościo-
ła bez odpowiedniego ubrania (np. w czasie upałów w stroju prawie plażo-
wym) czy – w przypadku mężczyzn – w nakryciu głowy. Bezpośrednio po 
wejściu do kościoła należy przyklęknąć przed Najświętszym Sakramentem.

2.2. Struktura Mszy św. (szczególnie Liturgia Słowa i Liturgia Ofiary)

Najpełniejszym wyrazem liturgii Kościoła jest Msza św., którą od czasów 
apostolskich nazywa się również Łamaniem Chleba, Ucztą Pańską, Pamiątką 
Pana lub Eucharystią. Msza św. stanowi serce liturgii Kościoła i zawiera całe 
jego duchowe dobro. Eucharystię tworzą dwie zasadnicze części nazywane 
Liturgią Słowa i Liturgią Ofiary. Części te są poprzedzone obrzędami wstęp-
nymi i obrzędami rozesłania.

Istotną treść Liturgii Słowa stanowi lektura tekstów biblijnych odpowied-
nio rozłożonych na wszystkie dni roku liturgicznego (kościelnego). Zaś isto-
tę Liturgii Ofiary stanowi celebracja „Pamiątki Pana”, czyli wypełnienie po-
lecenia  Pana Jezusa przekazanego apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy. 

Szczególnym Bożym darem związanym z wypełnianiem tych czynności 
jest to, że zgromadzenie liturgiczne nie tylko przypomina sobie wydarzenia 
z religijnej historii narodu wybranego, ale doświadcza rzeczywistości, w któ-
rej sam Chrystus „tu i teraz” przemawia do swego ludu i daje pełen przystęp 
do swojej Ofiary krzyżowej uwieńczonej chwałą Zmartwychwstania.
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2.3. Czynne uczestnictwo w liturgii (świadome, pobożne, we-
wnętrzne i zewnętrzne)

Ta właśnie rzeczywistość uobecniania zbawczych dzieł Boga, dokona-
nych w historii i nieustannie dokonywanych pośród ludu Bożego, stanowi 
najważniejszy i główny wymiar liturgii, stanowi jej naturę. Ona domaga się 
od wszystkich wiernych obecnych w kościele czynnego uczestnictwa, bo-
wiem dopiero takie uczestnictwo umożliwia osobiste korzystanie z darów, 
które liturgia uobecnia. 

Na czym polega czynne uczestnictwo? Najpierw musi być ono świado-
me. Każdy, kto chce godnie i owocnie uczestniczyć w świętych obrzędach, 
musi najpierw przyjąć pouczenie i to samego objawienia (systematycznie 
przekazywanego przez teologię) dotyczące liturgii oraz poznać znaczenie po-
szczególnych jej obrzędów, symboli i znaków. Pouczenie to zmierza do zro-
zumienia wymowy tego wszystkiego, co dzieje się w czasie liturgii.

Natura liturgii, oprócz przygotowania intelektualnego, domaga się odpo-
wiedniej postawy wewnętrznej, duchowej, czyli odpowiednich myśli i pra-
gnień. Ten wymiar zaangażowania określa się jako uczestnictwo pobożne (po 
Bożemu, czyli tak, jak oczekuje od nas Bóg). Wreszcie uczestnictwo to win-
no być uwieńczone wykonywaniem określonych aktów wewnętrznych i ze-
wnętrznych, czyli winno być czynne. Ono zaś z kolei polega na włączeniu 
się w odpowiedzi i aklamacje zgromadzenia, na zaangażowaniu we  wspól-
nie wykonywanym śpiewie.

2.4. Postawa i jej rodzaje (stojąca, siedząca, klęcząca)

Postawa stojąca w liturgii wskazuje na godność dziecka Bożego otrzyma-
ną na chrzcie św. Postawa ta jest również wyrazem włączenia się, razem z ca-
łym zgromadzeniem pod przewodnictwem celebransa, w modlitwę samego 
Chrystusa. Wyraża ona także szacunek i gotowość (oczekiwanie) do przyję-
cia łaski Bożej oraz do współpracy z nią. 

Postawę siedzącą przyjmujemy w czasie rozważania treści Bożego orę-
dzia usłyszanego w Słowie Bożym.

Postawa klęcząca jest postawą pokutną i adoracyjną. Przyjmujemy ją 
w czasie wyznawania grzechów i w czasie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu.
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2.5. Przechodzenie obok tabernakulum

Kiedykolwiek przechodzi się obok miejsca przechowywania Najświęt-
szego Sakramentu, czyli obok tabernakulum, należy zawsze przyklęknąć na 
jedno kolano. Miejsce to można poznać po tzw. lampce wiecznej, którą naj-
częściej stanowi oświetlenie elektryczne koloru czerwonego. W naszych ko-
ściołach tabernakulum najczęściej umieszczone jest na osi podłużnej kościo-
ła (w głębi za ołtarzem ofiarnym), wówczas należy zawsze przyklękać, ile 
razy przechodzi się z jednej strony kościoła na drugą.

Natomiast, jeżeli tabernakulum znajduje się poza prezbiterium (np. w spe-
cjalnej kaplicy przechowania lub w nawie bocznej), to w przypadku przecho-
dzenia z jednej strony prezbiterium na drugą musimy uwzględnić dwie sy-
tuacje: do konsekracji i po konsekracji. W czasie wszystkich obrzędów, ja-
kie mają miejsce przed konsekracją, ilekroć przechodzimy z jednej strony 
na drugą, zatrzymujemy się przed środkiem ołtarza posoborowego i czyni-
my przed nim głęboki skłon; natomiast po konsekracji w przypadku przecho-
dzenia zatrzymujemy się także w tym samym miejscu i zawsze przyklęka-
my na jedno kolano. 
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Ks. dr Erwin Mateja (Opole)

Struktura Mszy św.

Dokonana po Soborze Watykańskim II reforma liturgii mszalnej miała 
na uwadze realizację postulatu jedności i prostoty rytu, który ma się stać 
czytelnym dla wiernych. Dlatego układ mszalny tak przerobiono, aby ja-
śniej wystąpiło właściwe znaczenie i wzajemny związek poszczególnych 
części, a przez to udział wiernych stał się pobożniejszy i czynniejszy. 
W związku z tym podkreślono, że dwie części, z których niejako składa 
się Msza św., mianowicie: Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna, tak 
ściśle się ze sobą wiążą, że tworzą jeden akt kultu. Miejscem ich sprawo-
wania są dwa stoły: stół Słowa Bożego i stół Ofiary (ołtarz).

Owe dwie zasadnicze części Mszy św. otoczone są elementami po-
przedzającymi, kończącymi i włączającymi. Stąd w określaniu struktury 
Mszy św. wyszczególnia się cztery części:

l. Obrzędy wejścia

Ze strony celebransa akcentuje się przyjście do ołtarza i jego ucałowa-
nie, pozdrowienie wiernych i modlitwa wstępna (kolekta), ze strony wier-
nych chodzi o śpiew procesyjny, powitanie kapłana i pierwszą modlitwę pod 
jego kierunkiem. Do wspólnych działań należy akt pokutny i śpiew Gloria.

2. Liturgia Słowa

W tej części chodzi głównie o słuchanie Słowa Bożego, które odczytu-
je lektor. Ewangelię czyta kapłan lub diakon. Wierni jedynie odpowiadają 
na usłyszane Słowo Boże, wyrażając swoją wdzięczność oraz włączając się 
w śpiew międzylekcyjny wykonywany przez kantora. Szczególną formą 
odpowiedzi wiernych, utwierdzającą jednomyślność w wierze, jest wyzna-
nie wiary następujące po kazaniu lub homilii. Tę część zamyka modlitwa 
powszechna obejmująca w formie wezwań wszystkie intencje Kościoła.
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3. Liturgia Eucharystyczna

3.1. Przygotowanie darów ofiarnych

Przy śpiewie składa się w formie kolekty (składki) lub w formie pro-
cesji do ołtarza tak zwany dar ołtarza na potrzeby Kościoła. Według tra-
dycji chodzi tu o potrójne jego przeznaczenie: materialne potrzeby litur-
gii, utrzymanie duchowieństwa i zaopatrzenie ubogich. W tej części więc 
kapłan przygotowuje i składa na ołtarzu dary chleba i wina. Kończy tę 
część wezwanie wiernych do modlitwy i modlitwa kapłana nad darami 
potwierdzona przez wiernych.

3.2. Modlitwa eucharystyczna

Rozpoczyna się dialogiem wstępnym, po którym następuje śpiew pre-
facji połączony z aklamacją ludu – święty. Zasadniczy zrąb modlitwy eu-
charystycznej stanowi kilka elementów: prośba o Ducha Świętego, któ-
ry dokona przeistoczenia, słowa konsekracji, wspominanie dzieł zbaw-
czych, wspomnienie Kościoła pielgrzymującego oraz wiernych zmar-
łych, końcowa doksologia z małym podniesieniem potwierdzona przez 
wiernych na znak współofiary.

3.3. Komunia zgromadzenia

Ucztę eucharystyczną rozpoczyna Modlitwa Pańska odmawiana przez 
wiernych wraz z kapłanem. W jej przedłużeniu wierni biorą udział swo-
ją odpowiedzią – potwierdzeniem. Modlitwa kapłana o pokój połączona 
jest z przekazaniem sobie znaku pokoju. Śpiew Baranku Boży jest przy-
gotowaniem się do przystąpienia do stołu Pańskiego. Gest ukazywania 
świętych postaci i odpowiednie słowa są wyrazem wiary w substancjalną 
obecność Chrystusa. Podobną rolę spełnia ukazanie Hostii komunikują-
cemu się i jego odpowiedź Amen. Procesji idących do stołu Pańskiego to-
warzyszy śpiew wiernych, natomiast po zakończeniu rozdzielania Komu-
nii św. przewidziane jest dziękczynienie zakończone modlitwą.
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4. Obrzęd zakończenia

W pewnych szczególnych sytuacjach obrzęd zakończenia rozpoczy-
nają ogłoszenia parafialne. Zawsze do jego istoty należy błogosławień-
stwo pożegnalne, które może być w formie bogatszej, zawsze zawiera-
jącej znak krzyża. Wychodzeniu ze świątyni winien towarzyszyć śpiew 
podkreślający łączność obecnych na wspólnej modlitwie.
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Ks. dr Franciszek Jabłoński (Gniezno)

Znaki i symbole podczas Mszy św.

Wprowadzenie

Mistagogia – to słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza:  wpro-
wadzenie – wchodzenie. Jest to wyjaśnienie znaków, gestów  i symboli, 
które wskazują na to, co jest niewidzialne w sakramentach. Papież Bene-
dykt VI w adhortacji o Eucharystii – Sacramentum caritatis (SC) – za-
chęca do głoszenia mistogogicznych katechez: Katecheza mistagogicz-
na powinna zadbać ponadto o wprowadzenie wiernych w znaczenie zna-
ków zawartych w obrzędach. To zadanie jest szczególnie pilne w naszych 
czasach, mocno nacechowanych techniką, w których grozi utrata zdolno-
ści rozumienia znaków i symboli. Zadaniem tej katechezy jest nie tyle in-
formować, ile wzbudzić i kształtować wrażliwość wiernych na język zna-
ków i gestów, które w połączeniu ze słowem stanowią obrzęd (SC 64 b).

Dzięki Chrystusowi możemy spotkać się z Bogiem. To spotkanie 
Boga z człowiekiem dokonuje się przez sakramenty. W tym spotkaniu 
mamy widzialny znak (to, co widzimy) i niewidzialną łaskę (to, czego nie 
widzimy). Najwięcej znaków, gestów i symboli jest w Eucharystii. Z ży-
wym Chrystusem spotykamy się w Eucharystii:

- w sposób niewypowiedziany (najpełniej) pod postacią chleba i wina,
- w Słowie Bożym,
- w osobie kapłana,
- w zgromadzonych wiernych, którzy modlą się do Boga,
- w czynnościach sakramentalnych.

1. Pierwszy gest w Eucharystii

Na początku Mszy św. kapłan, który udaje się do ołtarza, składa na 
nim pocałunek. W Mszale czytamy: Kiedy kapłan przychodzi do ołtarza, 
całuje go na znak czci.

Początkiem spotkania z Chrystusem na Jego uczcie jest pocałunek. 
On przytula każdego z gości – uczestników Eucharystii – i z miłością 
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całuje. Wszystko, co będzie się działo na ołtarzu, mamy traktować jako 
obecność Ukochanego. Nie przychodzimy na „jakieś nabożeństwo”, lecz 
po to, aby spotkać Boga. Boga, który jest Miłością. 

Pocałunek ołtarza składany przez kapłana w imieniu całej wspólnoty, 
jest wprowadzeniem w spotkanie Oblubieńca – Chrystusa z ludem, któ-
ry jest Oblubienicą Chrystusa. Całowanie ołtarzy, a także progu świąty-
ni, było znane u pogan. Pocałunek składano także na stole domowym, 
przed rozpoczęciem posiłku. Zwyczaj całowania ołtarza na Mszy św. ist-
nieje od IV w.

Pocałunek jest także jednym z najstarszych i najbardziej wymownych 
gestów biblijnych. Pojawia się on w Ewangelii: jawnogrzesznica, któ-
ra całowała stopy Chrystusa (por. Łk 7,36-49) i pocałunek Judasza (Łk 
22,47-48). Jest to wezwanie do żalu za grzechy i wezwanie do czujności 
wobec niebezpieczeństwa grzechu.

2. Znak krzyża

Pierwszy gest na początku Eucharystii, pocałunek ołtarza, wprowadza 
nas w atmosferę miłości. Zaraz po nim następuje znak krzyża i wypowie-
dzenie imienia Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Stajemy w obliczu 
kochającego nas Ojca, który daje nam się poznać przez Swego Syna. Ta 
miłość i poznanie możliwe jest dzięki Duchowi Świętemu. 

Podczas Mszy św. przychodzi do nas Jezus, ale Jego droga do nas wie-
dzie przez krzyż, stąd właśnie ten znak na początku Mszy św. Znak krzy-
ża jest przypomnieniem sakramentu chrztu, który został udzielony nam 
w imię Trzech Osób Boskich. Ze względu na jego wymowę i świętość, 
należy go uczynić powoli, pobożnie i ze zrozumieniem.

3. Pozdrowienie wiernych

Kapłan po ucałowaniu ołtarza i uczynieniu znaku krzyża, pozdra-
wia zgromadzonych wiernych. Najstarszym pozdrowieniem są słowa: 
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Pan z wami. Są to słowa, które pochodzą z Księgi Rut: Niech Pan bę-
dzie z wami! (Rt 2,4). Tak Booz pozdrawia żniwiarzy pracujących na 
polu. Także Archanioł Gabriel pozdrowił w podobny sposób Maryję: Pan 
z Tobą (Łk 1,28). To starożytne pozdrowienie wyrażało życzenie łaska-
wości, pomocy i opieki Boga. Teraz oznajmia nam obecność Chrystu-
sa w liturgii. Pozdrowienie Pan z wami szczególnie wskazuje na to, że 
Chrystus obecny jest w uczestnikach Mszy św. przez posługę apostoła 
i jego następcy (biskupa, prezbitera czy w pewnych okoliczniościach dia-
kona). Pan Jezus powiedział: Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię 
Moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20).

4. Akt pokutny

Po pozdrowieniu kapłana i krótkim wprowadzeniu następuje akt po-
kutny. Jest to wezwanie do przeproszenia Boga za grzechy. Kościół od sa-
mego początku sprawowanie Eucharystii łączył z aktem pokutnym i ża-
lem za grzechy. Jest to akt całego zgromadzenia i stanowi przygotowa-
nie do godnego i owocnego sprawowania Eucharystii wszystkich wier-
nych, nie zaś tylko kapłana. W strukturze aktu pokutnego wyróżnia się 
cztery części:

 - wezwanie do żalu za grzechy,
  - chwila ciszy,
  - prośba o przebaczenie,
  - rozgrzeszenie.

W chwili ciszy każdy patrzy w głąb swego sumienia i serca, patrzy 
na swoje życie. W Mszale czytamy: Po wprowadzeniu kapłan wzywa do 
aktu pokuty; akt ten spełnia cała wspólnota przez odmówienie spowiedzi 
powszechnej lub podobnej formuły, kapłan zaś kończy go prośbą o prze-
baczenie, czyli absolucją. 
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5. Chwała na wysokości Bogu

Hymn Chwała (Gloria) jest jednym z najstarszych hymnów modli-
tewnych Kościoła (pochodzi z końca I w.). Śpiewali go pierwsi chrześci-
janie. Hymn jest tzw. psalmem niebiblijnym.

Jego główną treścią jest wysławianie Boga Ojca i błaganie skierowa-
ne do Chrystusa. Śpiewając słowa: Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Naj-
wyższy wyznajemy Bogu, że tylko w Nim jest nasza siła, nadzieja i na-
sza przyszłość. W jednej z prefacji mszalnych kapłan modli się w ten spo-
sób: Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczy-
niają do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana Naszego… (4 prefa-
cja zwykła). 

6. Modlitwa dnia (kolekta)

Modlitwa dnia – w języku łacińskim nazywana jest collecta. Słowo 
to pochodzi od czasownika colligere, który oznacza: zebrać, zgromadzić. 
Chrześcijanie Rzymu już w starożytności wzbudzali różne intencje i wy-
rażali różne potrzeby – swoje i innych. Następnie przewodniczący tego 
zgromadzenia – biskup – wypowiadał słowa modlitwy, która zbierała te 
wszystkie poszczególne modlitwy. 

Dzisiaj modlitwa ta ma podobne znaczenie. Zbiera główne intencje 
i prośby danego dnia oraz nawiązuje do sprawowanej w tym dniu tajem-
nicy Chrystusa, osoby Maryi lub też Świętego. Jest to pierwsza modlitwa 
we Mszy św. wypowiedziana przez kapłana w imieniu wszystkich. Skła-
da się z pięciu części:

   - wezwania do modlitwy,
   - chwili modlitwy w ciszy,
   - właściwej modlitwy,
   - zakończenia: Przez naszego Pana,
   - odpowiedzi wiernych potwierdzonej słowem Amen.
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7. Liturgia Słowa

Pierwsi chrześcijanie uczestnicząc w Eucharystii czerpali także ła-
ski ze słuchania Słowa Bożego. Zasadniczą część liturgii słowa stanowią 
czytania z Pisma Świętego oraz wykonywane między nimi śpiewy. Ho-
milia zaś, wyznanie wiary i modlitwa powszechna, czyli modlitwa wier-
nych, są rozwinięciem i zakończeniem Liturgii Słowa.

Głoszenie Słowa Bożego nie jest tylko mówieniem o Chrystusie, lecz 
jest głosem samego Chrystusa. Dlatego kapłan mówi: Oto Słowo Boże, 
Oto Słowo Pańskie. Podkreśla w ten sposób, że jest to słowo Chrystusa, 
a nie człowieka. Św. Augustyn mówi, że w Liturgii Słowa Chrystus gło-
si siebie. Przed wysłuchaniem Ewangelii czynimy znak krzyża: na czole, 
aby zrozumieć to słowo; na ustach, aby je z odwagą głosić i na sercu, aby 
według tego słowa kochać i żyć.

Słowo Boże we Mszy św. spełnia wielorakie i bardzo ważne funk-
cje. Przede wszystkim posiada moc zbawczą. To nie jest słowo o życiu, 
o zbawieniu, o pokoju. To jest słowo życia, zbawienia, łaski, odpuszcze-
nia grzechów. Ono rozpoczyna proces zbawczy. Z kolei słuchanie Słowa 
Bożego jest jakby wchodzeniem na górę. Wymaga wysiłku i trudu. 

8. Aklamacja Alleluja

Aklamacja Alleluja ma charakter radości obwieszczającej zwycię-
stwo Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie. Aklamacja przed Ewangelią 
jest jakby okrzykiem, będącym wyrazem radości z tego, że Bóg przycho-
dzi w swoim słowie zawartym w Ewangelii. Jest to śpiew na cześć Chry-
stusa zmartwychwstałego.

Aklamacja Alleluja (Hallelujah) w Piśmie Świętym występuje kilka-
dziesiąt razy, głównie w psalmach. Często jest związana z wezwaniem do 
śpiewu, do radości. Spotykamy ją też u proroka Jeremiasza: Wykrzykujcie 
radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Gło-
ście, wychwalajcie i mówcie: „Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!” 
(Jr 31,7). W 19 rozdziale Księgi Apokalipsy aklamacja ta występuje czte-
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rokrotnie w głosie wielkiego tłumu oddającego chwałę Bogu siedzącemu 
na tronie i Barankowi.

We Wskazaniach Episkopatu Polski – po ogłoszeniu nowego wydania 
Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (25 XI 2004 r.) – czyta-
my: Aklamacja przed Ewangelią stanowi samodzielny obrzęd, przez któ-
ry zgromadzenie przyjmuje i pozdrawia Pana mającego doń przemawiać 
oraz śpiewem wyznaje wiarę (OWMR 62). Nie jest ona głoszeniem Słowa 
Bożego do zgromadzonych wiernych, lecz radosnym śpiewem wspólnoty 
skierowanym do Chrystusa. Powinna więc wykonywać ją schola lub or-
ganista, włączając w śpiew całe zgromadzenie (OWMR 63 c).

9. Modlitwa wiernych lub modlitwa powszechna

Modlitwa wiernych jest odpowiedzią zgromadzenia na usłyszane Sło-
wo Boże. Ze swej natury jest to modlitwa uniwersalna. Uczestnicy Eu-
charystii modlą się nie tyko za siebie, ale za wszystkich, także za nieobec-
nych i niewierzących. Powinna ona obejmować cztery grupy intencji:

- w potrzebach Kościoła,
- za rządzących państwami i za zbawienie całego świata,
- za ludzi doświadczonych różnymi trudnościami,
- za miejscową wspólnotę.

Wezwania modlitewne:
- mają charakter błagalny,
- są krótkie, zwięzłe, przejrzyste i zrozumiałe,
- nie może być ich więcej niż sześć,
- powinny w nich znaleźć swój oddźwięk sprawy, którymi żyjemy na  

        co dzień, które nas nurtują i niepokoją. 
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10.  Przygotowanie darów 

Pierwszą częścią Liturgii Eucharystycznej jest obrzęd przygotowania 
darów. Polega na przyniesieniu do ołtarza darów: chleba i wina. Ten pro-
sty i pokorny gest – pisze papież w adhortacji Sacramentum caritatis – ma 
w rzeczywistości wielkie znaczenie: w chlebie i winie, jakie zanosimy na 
ołtarz, Chrystus Odkupiciel przyjmuje całe stworzenie, by je przemienić 
i ofiarować Ojcu. W tej perspektywie zanosimy na ołtarz również całe 
cierpienie i ból świata, wierząc, że wszystko jest cenne w oczach Bożych. 
By ten gest był prawdziwie przeżywany nie potrzebuje podkreślenia przez 
niepotrzebne dodatki. Pozwala on docenić pierwotne uczestnictwo, jakie-
go oczekuje Bóg od człowieka, aby doprowadzić do spełnienia w nim swe-
go dzieła oraz nadania pełnego znaczenia dla pracy ludzkiej, która po-
przez celebrację eucharystyczną jest zjednoczona z ofiarą odkupieńczą 
Chrystusa (SC 47).

Kapłan po nalaniu do kielicha wina dodaje do niego kilka kropel wody. 
Połączenie wody z winem jest znakiem zjednoczenia się w Chrystusie na-
tury Boskiej i ludzkiej oraz zjednoczenie się Chrystusa ze wszystkimi 
ludźmi. Kapłan także umywa ręce. W pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa przynoszono w procesji z darami owoce i warzywa. Stąd kałan mu-
siał umyć ręce. Dzisiaj ten gest ma znaczenie symboliczne. Jest to pra-
gnienie wyrażenia duchowego oczyszczenia. Obrzęd przygotowania da-
rów kończy błagalna modlitwa o przyjęcie złożonych darów (modlitwa 
nad darami).

11.  Prefacja

Po modlitwie nad darami rozpoczyna się Modlitwa Eucharystyczna, 
w której – jak czytamy w adhortacji Sacramentum caritatis – Kościół bła-
ga o zesłanie mocy Ducha Świętego, aby dary złożone przez ludzi zosta-
ły konsekrowane, czyli stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, i by niepoka-
lana Hostia, przyjmowana w Komunii Świętej, przyczyniła się do zbawie-
nia tych, którzy ją będą spożywać (SC 48).

Modlitwa Eucharystyczna rozpoczyna się z kolei prefacją. Słowa pre-
facja pochodzi z łaciny – praefatio  i oznacza przedmowę. 
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Kapłan uobecnia modlitwę Chrystusa zmartwychwstałego, który wy-
sławia Boga Ojca i składa Mu radosne dziękczynienie i uwielbienie. 

W swoją modlitwę Chrystus Arcykapłan włącza całe zgromadzenie 
wiernych. Prefacja rozpoczyna się uroczystym wprowadzeniem, dialo-
giem z wiernymi. Dialog ten wskazuje na obecnego Chrystusa, który włą-
cza zgromadzonych w radosne dziękczynienie.

Prawdę o obecności i modlitwie Chrystusa ukazują rozłożone i wznie-
sione ręce kapłana. Słowa: w górę serca są zaproszeniem, abyśmy wznie-
śli nasze serca i umysły ponad sprawy codzienne, a całą naszą uwagę 
i miłość skierowali ku górze, do Boga.  Tylko u Niego jest cała nasza na-
dzieja. Św. Augustyn interpretuje te słowa w ten sposób: Co to znaczy: 
w górę serca? Nadzieja w Bogu, nie w Tobie. Ty bowiem jesteś na dole, 
Bóg jest w górze. 

12.  Obrzęd pokoju

Po  Modlitwie Pańskiej następuje obrzęd przekazania znaku pokoju. 
Pierwsi chrześcijanie przekazywali sobie znak pokoju w formie święte-
go pocałunku; odbywał się on zaraz po przyniesieniu darów do ołtarza 
(przed ofiarowaniem). W średniowieczu symbol pocałunku powoli za-
czął zanikać. Obecnie struktura obrzędu pokoju składa się z kilku części:

   - modlitwy kapłana o pokój,
   - życzenia pokoju,
   - przekazania sobie znaku pokoju.

Pokój, o który Kościół prosi Chrystusa, jest błaganiem nie tylko o to, 
aby na świecie nie było wojen, ale o „prawdziwy pokój” i o wszelką po-
myślność i szczęśliwość. W znaczeniu biblijnym pokój oznacza dobrobyt 
oraz stan człowieka, który żyje w harmonii z przyrodą, ze samym sobą 
i z Bogiem. Kościół daje wyraz prośbie o pokój i o pojednanie, która ro-
dzi się w duszy każdego człowieka dobrej woli, kierując ją do Tego, któ-
ry „jest naszym pokojem” (Ef  2,14) i który potrafi uspokoić ludy i oso-
by, również i tam, gdzie ludzkie próby nie przynoszą rezultatu (SC 49).
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Znak pokoju jest znakiem serdeczności i życzliwości oraz miłości 
Boga. Najkrótsza droga do Boga prowadzi przez drugiego człowieka.

We wspomnianych Wskazaniach czytamy: Znakiem pokoju jest ukłon 
w stronę najbliżej stojących uczestników Mszy św. lub podanie ręki. Oso-
ba wykonuje ten gest w milczeniu lub wypowiada słowa: „Pokój Pański 
niech zawsze będzie z Tobą” albo: „Pokój z Tobą”, na co przyjmujący od-
powiada: „Amen”. Należy jednak zachować jednolitość znaku w danym 
zgromadzeniu (OWMR 42). Kapłan może przekazać znak pokoju usługu-
jącym, zawsze jednak pozostając w prezbiterium, aby nie zakłócać cele-
bracji. Niech uczyni podobnie, to znaczy pozostanie w prezbiterium, je-
śli nawet ze słusznej przyczyny pragnie przekazać znak pokoju niektórym 
wiernym. Wypada, aby każdy z umiarem przekazywał znak pokoju tylko 
osobom najbliżej stojącym (OWMR 82 i 154).

13.  Łamanie chleba 

Po modlitwie o pokój i przekazaniu sobie znaku pokoju następuje ła-
manie chleba. Praktyka łamania i dzielenia chleba jest starym obrzędem 
powszechnie stosowanym w Starym Testamencie. 

Łamanie Ciała Pańskiego i zmieszanie (połączenie) najświętszych Po-
staci posiada od samego początku chrześcijaństwa znaczenie symbolicz-
ne. Przede wszystkim wskazuje na Mękę (łamanie), Śmierć (oddzielenie 
Ciała od Krwi) i Zmartwychwstanie („powrót” do życia przez połącze-
nie Ciała i Krwi). 

Połączenie Ciała i Krwi Chrystusa żyjącego i chwalebnego jest po-
uczeniem wiernych o tym, że przystępując do Komunii Świętej spotyka-
ją „całego Chrystusa”, który za nich nieustannie składa ofiarę i przekazu-
je im dar nowego życia.

14.  Idźcie! Jesteście posłani!  

Po błogosławieństwie – pisze papież w adhortacji o Eucharystii – dia-
kon lub kapłan rozsyła lud słowami: „Ite, missa est”. Wyrażają one zwią-
zek pomiędzy sprawowaną Mszą św. a chrześcijańską misją w świecie. 
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W starożytności słowo „missa” oznaczało po prostu „rozesłanie”. 
Jednak w użyciu chrześcijańskim nabyło ono jeszcze głębszego znacze-
nia. Wyraz „dimissio” – „odesłanie” – w rzeczywistości przemienił się 
w „misję”. To słowo pożegnania wyraża w sposób syntetyczny naturę mi-
syjną Kościoła (SC 51).

Po wyjściu z kościoła Msza św. trwa jakby nadal. Ma swoje przedłu-
żenie w naszej pracy, w szkole, w naszej rodzinie. Idźcie! Jesteście po-
słani! – mówi do nas Chrystus. Otrzymaliście światło, którego nie wolno 
ukryć. Każdy z nas jest „misjonarzem”.

We Wskazaniach czytamy: Rozesłanie po Mszy św. to nakaz, który po-
budza każdego chrześcijanina do zaangażowania w szerzenie Ewangelii 
i ożywianie społeczeństwa duchem chrześcijańskim (Jan Paweł II, „Mane 
nobiscum Domine” 24). Wierni powinni więc wracać do swoich domów 
i środowisk pracy jak uczniowie z Emaus, przeniknięci mocą Chrystusa 
zmartwychwstałego. 

Stolica Apostolska zaakceptowała nowe formuły rozesłania kończą-
ce Mszę św. Dnia 18 października 2008 r. ogłosił je prefekt Kongrega-
cji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dodanie kilku alterna-
tywnych formuł postulował w 2005 r. Synod o Eucharystii. Kard. Fran-
cis Arinze poinformował, że z otrzymanych 72 propozycji papież wybrał 
trzy. Umieszczono je już w poprawionym, typicznym wydaniu mszału. 
Alternatywne zakończenia brzmią: 

- Ite ad evangelium Domini nuntiandum – dosłownie „Idźcie głosić 
Ewangelię Pańską”; 

- Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum – dosłownie „Idźcie w 
pokoju, chwaląc waszym życiem Pana”; 

- Ite in pace, alleluja, alleluja – Idźcie w pokoju, alleluja, alleluja – 
które można stosować w okresie wielkanocnym. 

Dotychczasowe zakończenie Ite, missa est – w polskiej wersji: Idźcie 
w pokoju Chrystusa – nie zostało zmienione. 
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Ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (Opole)

Fotografowanie i filmowanie celebracji liturgicznej 
(omówienie Wskazań Episkopatu Polski)

Dlaczego specjalny kurs? Zmusza do tego praktyka i doświadczenia 
ostatnich lat. Rozwój środków audiowizualnych, powszechna dostępność 
sprzętu sprawiają wiele różnorakich zagrożeń. Wskazania mówią przede 
wszystkim o konieczności zagwarantowania sacrum liturgii przez usu-
nięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających 
świadome, wewnętrzne i zewnętrzne, czynne, pobożne i owocne uczest-
nictwo w czynnościach liturgicznych (nr l).

l. Zagwarantowanie sacrum liturgii

Fotograf i kamerzysta musi najpierw wiedzieć, czym jest liturgia, 
czym różni się ona od jakiegoś przedstawienia lub świeckiej imprezy. 
Musi pamiętać, iż wchodzi w świat wiary. Musi z szacunkiem odnosić się 
do tego, co dla wierzących jest sprawą najświętszą i najważniejszą. Sam 
powinien być również człowiekiem wierzącym. Wprawdzie nie pytamy 
o przekonania światopoglądowe uczestników kursu. Zgłaszają się rów-
nież inaczej wierzący (nie katolicy). Jeśli pozwoli im się na fotografowa-
nie lub filmowanie podczas liturgii, to muszą z szacunkiem odnosić się 
do sprawowanych obrzędów, wiedzieć, jak się zachować i w niczym nie 
obrażać uczuć ludzi wierzących (np. przez lekceważące zaniechanie pew-
nych postaw lub gestów liturgicznych).

Czym jest liturgia? W sposób zwięzły mówią o tym Wskazania 
w p. 2-5. Oprócz widzialnych obrzędów, słów i gestów, w liturgii ukryta 
jest jeszcze niewidzialna rzeczywistość zbawcza. W liturgii obecny jest 
dzięki mocy Ducha Świętego sam Chrystus Pan, nasz Jedyny i Najwyż-
szy Kapłan, który uświęca ludzi i oddaje wraz z nimi Ojcu swojemu kult 
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i uwielbienie. To, co najważniejsze w liturgii jest niewidzialne, rozgry-
wa się we wnętrzu człowieka. Nie można tego „utrwalić” na kliszy lub 
taśmie. Możemy zarejestrować jedynie rzeczy drugorzędne. Wskazania 
mówią wyraźnie: Słowa, dźwięki, gesty „zapisane” przy pomocy środków 
technicznych pozostają martwe. Nie można bowiem utrwalić ani ludzkich 
przeżyć, ani nieuchwytnego dla zmysłów działania Trójjedynego Boga, 
stanowiącego istotę misterium świętych czynności. „Pamiątki” produ-
kowane przez fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego nie są 
w stanie utrwalić w czasie samego misterium zbawienia, jakiego dokonu-
je Bóg w sercu człowieka i jakie winno owocować w jego czynach (nr 6).

2. Operator winien być dokumentalistą – historykiem, artystą 
i katechetą

Fotografowanie lub filmowanie czynności liturgicznych wynika z chę-
ci jakiegoś „utrwalenia” tych czynności i zachowania ich „pamiątki” na 
przyszłość, aby można było do nich wracać myślą i odnawiać ich przeży-
cie – czytamy we Wskazaniach (nr 6).

Operator audiowizualny ma być dokumentalistą, który w sposób obra-
zowy spisuje historię rodziny, parafii, regionu itp. Dawniej czynili to kroni-
karze piórem, dziś „pisze się” obrazem. Winno się to czynić w sposób moż-
liwie artystyczny. Wielu fotografików jest artystami. Jednak sam artyzm 
nie wystarcza. Fotograf i kamerzysta w kościele mają jeszcze dodatkowe 
zadanie, mają być katechetami. Co to oznacza? Powinni utrwalać takie ob-
razy, które nawet po latach będą przypominały i odnawiały ważne wyda-
rzenia religijne w życiu człowieka, np. Pierwszą Komunię Świętą, bierz-
mowanie czy ślub.

Omówmy zagadnienie na przykładzie ślubu. Jeśli małżonkowie będą 
mieli jedynie pamiątkowe zdjęcia, jak wchodzą do kościoła, klęczą przed 
ołtarzem, wymieniają pocałunek, a zabraknie im słów przeczytanej wów-
czas Ewangelii, wypowiedzianych do nich słów w czasie homilii lub 
utrwalonej przysięgi małżeńskiej, to być może w momencie ich kryzy-
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su małżeńskiego po latach zabraknie im religijnych odniesień do tego, co 
zostało zawarte przed ołtarzem „aż do śmierci”. Winny w jakimś sensie 
będzie ówczesny kamerzysta, który nakręcił godzinną taśmę, ale „zapo-
mniał” nagrać istotnych słów z liturgii sakramentu małżeństwa. 

3. Miejsce operatora w zgromadzeniu liturgicznym

O zgromadzeniu liturgicznym i jego strukturze mówią Wskazania (por. 
nr 7-8). W zgromadzeniu obecny jest Chrystus, Jego szczególną „ikoną” 
jest kapłan – przewodniczący zgromadzenia liturgicznego. On jest odpo-
wiedzialny za całokształt sprawowanej liturgii. Jemu podporządkowane 
są wszystkie funkcje sprawowane w liturgii, jak: diakon, akolita, lektor, 
ministranci, schola, chór, organista.

W żadnym z dokumentów Kościoła, w których jest mowa o sprawowa-
niu czynności liturgicznych, nie ma wzmianki o fotografie lub operatorze 
filmowym jako o członku zgromadzenia liturgicznego. Tymczasem bar-
dzo często fotografowie i operatorzy zajmują w zgromadzeniu liturgicz-
nym takie miejsce i tak się zachowują, jakby to oni właśnie byli przewod-
nikami zgromadzenia i ośrodkami jego uwagi (nr 8). Jak z tego wynika, 
operator audiowizualny jest ciałem „obcym” w zgromadzeniu. Po prostu 
przeszkadza, jest jedynie tolerowany i jest tym lepszy, im mniej przeszka-
dza. Tu potrzebne jest wyczucie i delikatność operatora. Musi całą opera-
cję rejestrowania uroczystości przygotować, zarówno od strony technicz-
nej (nie może np. dopiero w czasie liturgii szukać źródeł zasilania ele-
krycznego i rozkładać potrzebne kable), jak i merytorycznej (scenariusz 
omówiony wcześniej z kapłanem, który będzie przewodniczył sprawo-
wanej liturgii).

O nieprzeszkadzaniu przez fotografów i kamerzystów w liturgii mówi 
ważna Instrukcja Rzymskiej Kongregacji Obrzędów Eucharisticum my-
sterium z 25 maja 1967 r.: Usilnie trzeba troszczyć się o to, aby na skutek 
zwyczaju fotografowania nie zakłócano obrzędów liturgicznych, zwłasz-
cza Mszy św. Tam zaś, gdzie zachodzi uzasadniony do tego powód, odby-
wać się musi wszystko z wielką dyskrecją i wedle norm ustalonych przez 
miejscowego Biskupa ordynariusza (nr 23).
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Zachowanie się operatorów audiowizualnych, zwłaszcza ich nieodpo-
wiednie poruszanie się i manipulowanie sprzętem technicznym, według 
omawianych Wskazań:
 a) stwarza dodatkowe i niepotrzebne bodźce wzrokowo-słuchowe zakłó-

cające uwagę uczestników,
 b) konkuruje z rolą przewodniczącego zgromadzenia liturgicznego lub 

usługujących w prezbiterium,
 c) stwarza podświadomą presję w kierunku „pozowania”, a więc i niebez-

pieczeństwo fałszowania postaw uczestników liturgii. Jest to szczegól-
nie niebezpieczne w przypadku dzieci (np. przystępujących do Pierwszej 
Komunii Świętej) ze względu na ich ograniczoną zdolność skupienia się 
na misterium liturgii oraz podatność na rozproszenie uwagi przez dru-
gorzędne, przypadkowe i zbyteczne czynności (nr 8).
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Ks. dr Andrzej Grzelak (Gniezno)

Zasady właściwego zachowania się 
fotografa i kamerzysty 

Poniższe zasady wypływają z natury liturgii i treści Instrukcji Epi-
skopatu Polski dotyczącej fotografowania i filmowania podczas celebra-
cji liturgii.

1. Zasada wcześniejszego zapoznania się z przebiegiem uroczysto-
ści

Fotograf przed rozpoczęciem uroczystości powinien zapoznać się 
z jej przebiegiem oraz poznać poszczególne części liturgii, która ma być 
sprawowana oraz ich znaczenie. Winien również dokonać wyboru, które 
obrzędy i czynności pragnie utrwalić na kliszy lub taśmie filmowej (vi-
deo). Jeżeli nie filmuje całej uroczystości, musi mieć wyraźną świado-
mość, co chce filmować, czego utrwalać nie przewiduje oraz czego fil-
mować nie można.

2. Miejsce(a), z których wykonuje się usługę

Fotograf przed wykonaniem swojej usługi powinien w odpowied-
nim czasie poznać wnętrze kościoła oraz tamtejszą praktykę liturgicz-
ną. Następnie powinien poznać miejsca, w których będą sprawowane po-
szczególne części liturgii. Wtedy należy również przewidzieć ewentu-
alne oświetlenie dodatkowe. Nie może ono jednak oślepiać celebransa 
i uczestników uroczystości.

3. Konieczność spotkania z rządcą kościoła i celebransem

Fotograf powinien przedstawić proboszczowi (rządcy kościoła) lub 
przynajmniej celebransowi zaświadczenie o ukończeniu kościelnego kur-
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su dla fotografów. Wówczas należy ustalić miejsca, z których fotograf bę-
dzie mógł godnie wykonać swoją pracę oraz uzyskać ewentualną zgodę 
na dodatkowe oświetlenie.

4. Godny strój wykonujących usługę

W czasie wykonywania swojej usługi w miejscu świętym fotografa 
obowiązuje godny strój.

5. Zasada dyskrecji

Fotograf i operator kamery nie wypełniają funkcji liturgicznej, z cze-
go wynika, że nie powinni skupiać na sobie i swojej pracy uwagi uczest-
ników. W wykonywaniu swoich zadań nie mogą zajmować miejsc prze-
znaczonych dla wypełniania funkcji liturgicznych (dotyczy to szczegól-
nie całego prezbiterium). Ilość miejsc w nawie kościoła, z których zamie-
rza się filmować powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. 
Należy również unikać zbyt częstego przemieszczania się z jednego miej-
sca na drugie.

6. Zachowanie fotografa i operatora kamery podczas sprawowa-
nej liturgii

Chociaż fotograf ma do wykonania w czasie liturgii ściśle określo-
ne czynności nie związane z samą akcją liturgiczną, to jednak powinien 
– na miarę możliwości – podobnie jak wszyscy zgromadzeni, włączać 
się w przebieg liturgii. Fotograf, razem z całym zgromadzeniem litur-
gicznym, powinien przyjąć postawę klęczącą w czasie konsekracji i pod-
niesienia oraz przed rozdzielaniem Komunii Świętej na słowa celebran-
sa: Oto Baranek Boży i wszystkich wiernych Panie, nie jestem godzien. 
Fotograf winien przyklękać, ilekroć przechodzi przed tabernakulum. Wi-
nien również uczynić głęboki skłon lub przyklęknąć, ile razy przechodzi 
z jednej strony kościoła (prezbiterium) na drugą.
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7. Filmowanie i fotografowanie w czasie Liturgii Słowa

W czasie Liturgii Słowa (czytania, Ewangelia, kazanie, modlitwa po-
wszechna) fotograf czy operator kamery nie powinni chodzić po koście-
le, ponieważ rozprasza to uwagę zgromadzonych. Dobrą okazją do fil-
mowania czy fotografowania uczestników uroczystości obecnych w ko-
ściele jest czas ofiarowania darów czy po komunii św., a także czas przed 
rozpoczęciem liturgii. Jeżeli kamerzysta nagrywa całą uroczystość, a nie 
tylko jej fragmenty, to w czasie trwania homilii winien realizować swoją 
usługę tylko z jednego miejsca, bez przemieszczania się. 
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Ks. mgr lic. Krzysztof Stawski (Gniezno)

Poszczególne celebracje liturgiczne a praca 
operatora sprzętu video i fotografa

Jednym z największych skarbów Kościoła jest liturgia, czynność 
w najwyższym stopniu święta, której skuteczności z tego samego tytułu 
i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna jego czynność1. Pragnie-
niem Kościoła jest, by wierni uczestniczyli w liturgii w sposób pełny, 
świadomy i czynny2. Na mocy chrztu chrześcijanie są do takiego uczest-
nictwa uprawnieni i zobowiązani. W całym bogactwie liturgii szczególne 
miejsce zajmuje Eucharystia. Ona jest szczytem i źródłem liturgicznego 
działania3. Wszystkie sakramenty wiążą się z Eucharystią i do niej pro-
wadzą4, stąd w praktyce sprawowanie sakramentów łączy się z celebracją 
Eucharystii. Jan Paweł II natomiast w encyklice Ecclesia de Eucharistia 
pisze o pięknie, jakie należy się Eucharystii5. Troska o to piękno, zabez-
pieczone przez normy liturgiczne, leży po stronie zarówno prezbiterów, 
jak i całych wspólnot celebrujących. Stąd też osoby pragnące fotografo-
wać lub filmować w czasie liturgii powinny uzyskać zezwolenie miejsco-
wego proboszcza oraz powinny być poinformowane o przebiegu akcji li-
turgicznej i miejscu, z którego wolno im fotografować lub filmować6. Fo-
tograf  czy kamerzysta wprawdzie nie spełnia czynności ściśle liturgicz-
nych, to jednak swoją obecnością w liturgii może nieco zakłócać jej pięk-
no7. Instrukcja Stolicy Apostolskiej o kulcie tajemnicy eucharystycznej 

1 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 7. 
2 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 14.
3 Ks. Jan Hadalski TChr, Eucharystia źródłem promocji godności człowieka, „Anam-

nesis” 12(2006)46, 53.
4  Por. Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbiterorum ordinis, 5.
5 Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 47-52.
6 Kanon 562 KPK postanawia: Rektor Kościoła obowiązany jest czuwać, aby funkcje 

liturgiczne godziwie były sprawowane (...) i by nie działo się nic, co nie przystoi 
świętości miejsca oraz poszanowaniu Domu Bożego.

7 Wskazania Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicz-
nego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii  z dn. 5 
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Eucharisticum mysterrium z dnia 25 maja 1967 r. w numerze 23 mówi 
na temat fotografowania w czasie nabożeństw eucharystycznych: Należy 
usilnie troszczyć się o to, ażeby z racji wykonywania zdjęć nie zakłócano 
nabożeństw liturgicznych, zwłaszcza Mszy św. Gdy zaś zachodzi uzasad-
niona przyczyna, niech wszystko dokona się z wielką dyskrecją i zgodnie 
z przepisami ustalonymi przez ordynariusza miejsca. 

Potrzeba więc pewnych, przynajmniej ogólnych wskazówek, by ogra-
niczyć do minimum możliwość zakłócenia celebracji liturgii, a jednocze-
śnie zapewnić dobre i właściwe spełnienie zadania utrwalenia uroczysto-
ści8. Fotograf i operator kamery9 powinni, o ile to możliwe, wykonywać 
swoje zadania poza prezbiterium, a więc poza strefą przeznaczoną dla 
celebransa i osób pełniących posługi przy ołtarzu i ambonie. Nie mogą 
oni także zajmować miejsca przeznaczonego wyłącznie dla osób związa-
nych  bezpośrednio z celebracją liturgiczną (np. narzeczeni, dzieci pierw-
szokomunijne itp.). Należy też ograniczać ustawianie dodatkowych źró-
deł światła tylko dla potrzeb rejestracji obrazu. W chwilach, które doma-
gają się skupienia i ciszy oraz uwagi operatorzy nie powinni poruszać się 
po świątyni, by nie przeszkadzać celebransowi i innym uczestnikom litur-
gii. Praca operatorów powinna być dyskretna, cicha i uwzględniająca po-
stawę przewidzianą w danym momencie liturgii. Stąd niewłaściwym jest 
chodzenie po świątyni w czasie homilii czy modlitwy eucharystycznej. 
Równie niewskazanym jest takie ustawianie się ze sprzętem rejestrują-

XII 1994 r. podają: Poruszanie się tych osób we wnętrzu kościoła podczas cele-
bracji liturgii, a także manipulowanie sprzętem technicznym stwarza dodatkowe, 
niepotrzebne bodźce wzrokowo-słuchowe, zakłócające uwagę uczestników.

8 Takie ogólne wskazania można wyczytać w instrukcjach o fotografowaniu czy fil-
mowaniu w liturgii wydanych przez  biskupów ordynariuszy czy kurie diecezjal-
ne. Zob. np.: Instrukcja w sprawie fotografowania i filmowania celebracji litur-
gicznych w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z dn. 20 I 2009 r.  lub Przepi-
sy w sprawie fotografowania i filmowania w czasie sprawowania liturgii obowią-
zujące w Metropolii Górnośląskiej z dn. 5 III 1996 r., lub Przepisy w sprawie fo-
tografowania i filmowania w czasie sprawowania liturgii, obowiązujące w Archi-
diecezji Warmińskiej z dn. 14 XII 1996 r. i inne.

9 Odtąd, dla pewnego ułatwienia, na określenie tych dwóch osób: fotografa i operatora 
kamery video używany będzie jeden ogólny termin „operatorzy”.
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cym, które rozpraszałoby celebransa, zwłaszcza w czasie głoszenia homi-
lii. Ponieważ w praktyce parafialnej operatorzy wykonują swoje czynno-
ści w czasie chrztu św., Pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania i ślu-
bu, poniżej zostanie omówione sprawowanie tych czterech sakramentów. 

1. Chrzest dzieci

Chrzest jest bramą do życia i królestwa Bożego i jest pierwszym sa-
kramentem, przez który ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła i otrzy-
mują uwolnienie od wszelkiej zmazy grzechu10. Znakiem sakramental-
nym w chrzcie – czyli istotnym obrzędem chrztu jest polanie lub zanu-
rzenie dziecka w wodzie. 

W celebracji chrztu można wyróżnić następujące obrzędy: 
a) przywitanie rodziców i dziecka przy bramie kościoła, pytania skiero-

wane do rodziców i chrzestnych, pouczenie celebransa oraz znak krzy-
ża na głowie dziecka uczyniony przez celebransa, rodziców i chrzest-
nych;

b) w zależności od miejscowych warunków (należy wcześniej zapytać 
celebransa) procesja w kierunku ołtarza i dalszy przebieg Mszy św., 
do homilii;

c) po niej modlitwa powszechna i wezwania do świętych oraz modlitwa 
egzorcyzmu zakończona nałożeniem ręki na głowę dziecka;

d) procesja do chrzcielnicy w zależności od miejscowych warunków;
e) błogosławieństwo wody chrzcielnej i modlitwa dziękczynienia nad 

wodą;
f) wyznanie wiary i wyrzeczenie się zła przez rodziców i chrzestnych;

g) obrzęd sakramentu chrztu: trzykrotne polanie dziecka wodą lub trzy-
krotne zanurzenie go w wodzie chrzcielnej z wypowiedzeniem formu-
ły sakramentalnej: N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego;

10 Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Wprowadzenie 
ogólne (nr 3-5), Katowice 1994,10-11. 
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h) obrzędy dopełniające: namaszczenie dziecka olejem krzyżma św. i na-
łożenie białej szaty, a na zakończenie tych obrzędów zapalenie przez 
ojca lub chrzestnego od paschału świecy chrzcielnej lub wręczenie za-
palonej świecy jednemu z nich przez celebransa;

i) dalszy przebieg Mszy św. lub Liturgii Słowa wg stałego porządku;
j) na zakończenie Mszy św. lub Liturgii Słowa błogosławieństwo rodzi-

ców i chrzestnych;
k) w niektórych parafiach istnieje zwyczaj zanoszenia dziecka przed wi-

zerunek Maryi, by tam oddać je pod opiekę Matki Bożej;
l) podpisy składane poza prezbiterium w księdze chrztów przez chrzest-

nych (może to się odbyć także przed liturgią).

2. Sakrament Pierwszej Komunii Świętej

Tradycyjnym czasem Pierwszych Komunii Świętych są niedziele 
maja. Pierwsza Komunia Święta często nazywana jest także  pierwszym 
pełnym uczestnictwem we Mszy św. Należy zatem pamiętać, że cała Msza 
św. jest ważnym wydarzeniem domagającym się utrwalenia, nie tylko zaś 
sam moment przyjmowania Komunii Świętej. 

Ponieważ uroczystość ta dotyczy wielu dzieci, rodzi się pokusa ze 
strony rodzin, by krewni poszczególnych dzieci wykonywali zdjęcia. 
Aby zapobiec niepotrzebnym nieporozumieniom warto, by operator spo-
tkał się z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych przed planowaną uro-
czystością w czasie któregoś ze spotkań rodziców z duszpasterzem. Do-
brą praktyką jest także, by operator był obecny na jednej z ostatnich prób 
dzieci, by wiedział, kiedy będą przemawiały one, a kiedy ich rodzice (na 
początku Mszy św. proszą o udzielenie Pierwszej Komunii Świętej lub 
przed błogosławieństwem dziękują za nią) oraz jaki jest układ kościo-
ła i ustawienie w nim ław przeznaczonych dla służby liturgicznej, dzie-
ci i ich bliskich. 
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Najważniejsze momenty liturgii:
a) przed kościołem lub w salce katechetycznej: przywitanie dzieci i ro-

dziców przez duszpasterza, a także błogosławieństwo dzieci przez ro-
dziców przed wejściem do świątyni;

b) procesja wejścia – należy ją rejestrować nader dyskretnie, by unikać 
sytuacji, że dzieci będą pozować do zdjęć, zapominając o śpiewie czy 
zaplanowanych funkcjach;

c) dzieci zazwyczaj zaangażowane są w następujących elementach litur-
gii Mszy św.:
- Liturgii Słowa (śpiew psalmu, czytanie wezwań modlitwy po-

wszechnej);
- Liturgii Eucharystycznej (procesja z darami, komentarze liturgicz-

ne, podejście procesyjne do Komunii Świętej);
- w obrzędach zakończenia, dzieci wyrażają słowa podziękowania;

d) po homilii odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych przy za-
palonych świecach;

e) sam moment przyjęcia Komunii Świętej jest bardzo ważny, dlatego 
należy dołożyć wszelkich starań, aby operator z dyskrecją i delikatno-
ścią, ale też dokładnością wykonywał swoje czynności;

f) po błogosławieństwie kończącym Mszę św. formuje się procesja wyj-
ścia z kościoła prowadzona przez krzyż procesyjny, za którym postę-
pują: służba liturgiczna, duchowieństwo, celebrans, dzieci pierwszo-
komunijne, ich rodzice oraz pozostali  wierni. 
W godzinach popołudniowych dzieci z zaproszonymi gośćmi raz jesz-

cze przybywają do kościoła na nabożeństwo eucharystyczne, zajmując 
wcześniej wyznaczone miejsca. Po zakończonym nabożeństwie następu-
je błogosławieństwo pamiątek pierwszokomunijnych i ich rozdanie. Ten 
czas jest także wykorzystywany do zrobienia zdjęć grupowych. Dobrze, 
by na nim był widoczny element charakterystyczny dla tego kościoła: 
nadstawa ołtarzowa, wnętrze prezbiterium, czy – gdy zdjęcie wykony-
wane jest na powietrzu, bryła świątyni lub figura znajdująca się przy ko-
ściele. Zdjęcia indywidualne powinny być wykonywane poza kościołem.
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3. Sakrament bierzmowania

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje Ducha Świę-
tego, zostaje bardziej upodobniony do Chrystusa i jeszcze ściślej wiąże 
się z Kościołem. Otrzymuje także niezniszczalne znamię Pańskie, któ-
re sprawia, że sakrament ten nie może być powtarzany11.  Istotnym zna-
kiem sakramentu bierzmowania jest namaszczenie oznaczające wyci-
śnięcie pieczęci duchowej12. Dla operatorów ważnym jest – podobnie jak 
przy Pierwszej Komunii Świętej – wcześniejsze spotkanie z duszpaste-
rzem odpowiedzialnym za przygotowanie liturgii oraz jeśli to możliwe 
także z rodzicami, by dowiedzieć się, w których momentach przemawiać 
będą rodzice lub młodzież, w jakich momentach przewiduje się komenta-
rze liturgiczne itd. Tutaj także  obowiązuje zasada, że jest jeden fotograf 
i jeden operator video, chyba że warunki wymagają czego innego – jak 
zobaczymy poniżej.

Poszczególne elementy sakramentu bierzmowania:
a) wejście do kościoła – mogą tu być dwie możliwości: biskup wchodzi 

do świątyni, w której już znajduje się młodzież lub biskup wchodzi do 
świątyni poprzedzany przez grupę młodzieży mającą przyjąć bierz-
mowanie;

b) biskup przywdziewa szaty liturgiczne w zakrystii;
c) powitanie przez młodzież lub rodziców, którzy też proszą o udzielenie 

sakramentu;
d) Liturgia Słowa – młodzież czyta czytania i wykonuje śpiewy między-

lekcyjne;
e) obrzędy sakramentu: po odczytaniu Ewangelii dialog proboszcza z bi-

skupem, deklaracja młodzieży: Pragniemy, aby Duch Święty, które-
go...., homilia biskupa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, modli-
twa biskupa z wyciągniętymi rękoma nad kandydatami, indywidualne 
namaszczenie krzyżmem św. bierzmowanego;

11 Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (nr 1-2), Ka-
towice 1995, 17.

12 KKK 1293.
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f) Obrzędy bierzmowania przewidują możliwość, by prezbiterzy poma-
gali biskupowi w namaszczaniu kandydatów. Dobrze, by wtedy także 
i inni operatorzy utrwalali te czynności;

g) modlitwa powszechna – wykonywana przez bierzmowanych;
h) procesja z darami;
i) po modlitwie pokomunijnej młodzież może podziękować za udzielo-

ny jej sakrament;
j) biskup udziela uroczystego błogosławieństwa związanego z liturgią 

bierzmowania;
k) po zdjęciu szat liturgicznych i adoracji Najświętszego Sakramentu bi-

skup wychodzi z kościoła poprzedzany przez młodzież;
l) dobrze jest wykonać zdjęcie młodzieży z biskupem. Najlepiej, by 

to odbyło się poza kościołem, chyba że nie sprzyjają temu warunki 
(zmrok, niepogoda czy zbyt duża grupa bierzmowanych).

4. Sakrament małżeństwa

Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez 
nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie 
i wzajemnie przyjmują13. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza: w Ko-
ściele łacińskim uważa się, że sami małżonkowie jako szafarze łaski Chry-
stusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając 
wobec Kościoła swoją zgodę14. Dlatego należy unikać sformułowań, któ-
re niekiedy pojawiają się w „czołówce” zarejestrowanej uroczystości za-
ślubin, że ślubu udzielił ks. N.N. Właściwym jest: Małżeństwo (w imieniu 
Kościoła) pobłogosławił ks. N.N. Sakrament małżeństwa zwykle udzielany 
jest podczas Mszy św.  Operatorzy powinni uzgodnić wcześniej z parą mło-
dą – gdy ta już ustali z duszpasterzem przebieg uroczystości – jakie są ich 
życzenia co do rejestracji ważnych dla nich elementów liturgii. 

13 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-
snym Gaudium et spes (nr 48), Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do 
zwyczajów diecezji polskich (nr 2), Katowice 1974, 10.

14 KKK 1623.
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Dobrze jest, gdy operator dowie się, czy młodzi, ich krewni lub inni 
będą odczytywać teksty Pisma Świętego, śpiewać psalm  responsoryjny, 
czytać intencje modlitwy powszechnej czy przyniosą dary do ołtarza. Na-
leży także unikać z wielką starannością takich sytuacji, że operator suge-
ruje, by para młodych w którymkolwiek momencie Mszy św.  pozowała 
do ujęć (przez np. chwytanie się za ręce, ukazywanie obrączek itd.). Po-
woduje to rozproszenie, odbiera sacrum liturgii i koncentruje się na tym, 
co w danym momencie drugorzędne i mniej istotne.

Do szczególnych elementów przynależących do liturgii sakramentu 
małżeństwa należą:
a) wejście pary młodych do świątyni. Obecnie można zaobserwować 

trzy sposoby wchodzenia młodych do kościoła:
- celebrans udaje się wraz z asystą do bramy kościoła, gdzie czeka 

para młodych, po czym razem w procesji udają się w kierunku oł-
tarza;

- młodzi zbliżają się w stronę ołtarza sami, gdy usłyszą dzwonek  na 
rozpoczęcie liturgii i zajmują miejsce dla nich przeznaczone;

- pan młody oczekuje w pobliżu klęczników, natomiast pani mło-
da zbliża się do ołtarza w towarzystwie swego ojca, wtedy gdy za-
brzmi dzwonek rozpoczynający liturgię;

b) podpisanie dokumentów USC – jeżeli ślub jest konkordatowy – mło-
dzi (i świadkowie, jeżeli tego nie uczynili w zakrystii) przed rozpo-
częciem Mszy św. podpisują na stoliku ustawionym w pobliżu prezbi-
terium dokumenty, które będą podstawą do sporządzenia aktu małżeń-
stwa cywilnego;

c) rozpoczęcie Mszy św., która do momentu homilii biegnie w sposób 
zwyczajny;

d) zarejestrowanie całej homilii wydaje się bardzo celowym, by małżon-
kowie, wracając do tej uroczystości, nawet po latach mogli przypo-
mnieć sobie orędzie Słowa Bożego skierowane wówczas do nich;

e) po zakończonej homilii para młodych podchodzi do celebransa stoją-
cego przed ołtarzem, zwróceni twarzą do ołtarza; celebrans zadaje im 
pytania (narzeczeni wyrażają nieprzymuszoną wolę zawarcia małżeń-
stwa), po których śpiewa się hymn O Stworzycielu Duchu;

f) następuje obrzęd zawarcia małżeństwa: przysięga małżeńska; narze-
czeni zwracają się twarzą ku sobie, podają sobie prawe dłonie, które 
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celebrans związuje końcem stuły, po czym narzeczony, a potem narze-
czona powtarzają za celebransem rotę przysięgi małżeńskiej, z kolei 
asystujący przy małżeństwie duchowny błogosławi zawarty związek 
w imię Trójcy Przenajświętszej;

g) błogosławieństwo obrączek, które następnie małżonkowie nakłada-
ją na serdeczny palec prawej ręki, wypowiadając słowa: N. przyjmij 
tę obrączkę...., zdarza się, że obrączki na poduszce przynosi dziecko 
idące na początku liturgii przed parą młodych, a następnie podaje je 
w odpowiednim momencie;

h) po modlitwie Ojcze nasz następuje specjalna modlitwa nad małżonka-
mi;

i) znak pokoju – młodzi małżonkowie mogą podejść do rodziców i prze-
kazać im znak pokoju;

j) Komunia Święta może być udzielona młodym małżonkom pod posta-
cią chleba i wina;

k) celebrans udziela uroczystego błogosławieństwa;
l) w przypadku małżeństwa konkordatowego – celebrans podpisuje do-

kumenty USC i wręcza jeden egzemplarz małżonkom;
ł) celebrans z asystą udają się do zakrystii, para młodych, po krótkiej 

modlitwie wychodzi z kościoła.
Na koniec warto zwrócić uwagę na zasadę zapisaną we Wskazaniach 

Komisji EP ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących  fo-
tografowania i filmowania podczas celebracji liturgii, która domaga się 
zagwarantowania sacrum liturgii przez usunięcie  z naszych kościołów 
wszelkich praktyk i zachowań utrudniających  świadome, wewnętrzne 
i zewnętrzne, czynne,  pobożne i owocne uczestnictwo w czynnościach li-
turgicznych15. Te słowa winny zawsze towarzyszyć podejmującym się za-
dania filmowania uroczystości liturgicznych.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej celebrowana jest zwykle 
w niedziele okresu wielkanocnego. Na uroczystość tę składa się Msza 
św. pierwszokomunijna oraz popołudniowe nabożeństwo dziękczynne 
z udziałem dzieci, ich rodziców i chrzestnych. 

15 Wskazania Komisji EP ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące  fo-
tografowania i filmowania podczas celebracji liturgii z dn. 5 XII 1994 r. (nr 1).
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Udział wiernych we Mszy św. komunijnej jest zwykle bardzo liczny. 
Wśród nich jest także duża liczba fotografów amatorów, członków ro-
dzin dzieci, dlatego operator upoważniony do fotografowania i filmowa-
nia podczas tej uroczystości powinien odpowiednio wcześniej omówić 
i uzgodnić szczegóły z miejscowym duszpasterzem oraz, o ile zachodzi 
taka potrzeba, również z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. W ten 
sposób uniknie się niepotrzebnych nieporozumień w czasie sprawowa-
nia liturgii. 
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Refleksje praktyków

Ks. prob. Paweł Kowalski (Inowrocław)

1. Przed przystąpieniem do pracy (robienia zdjęć, nagrywania filmu) 
spotkajmy się z proboszczem kościoła, w którym odbywać się będzie 
rejestrowana uroczystość (najlepiej w dniu ją poprzedzającym), by 
omówić z nim wszystkie istotne sprawy (zapytać, jak on widzi pra-
cę kamerzysty czy fotografa w swoim kościele, czy potrzebna jest np. 
lampa, gdzie można się poruszać, omówić przebieg uroczystości, za-
pytać, kto będzie jej przewodniczył i z nim omówić szczegóły). Pa-
miętajmy przy tym, że legitymacja świadcząca o ukończeniu kursu 
sama w sobie nie zawiera zezwolenia do pracy w danym kościele, 
a tylko daje jej możliwość. To od rządcy danego kościoła otrzymuje-
my zezwolenie na rejestrowanie uroczystości.

2. W czasie pracy w kościele nigdy nie zapominajmy, że kościół to nie 
studio fotograficzne (!) – tutaj, w czasie liturgii, nie robimy pozowa-
nych zdjęć (co niestety często ma miejsce, np. po modlitwie powszech-
nej, w czasie, gdy już rozpoczęło się Ofiarowanie, czy też w czasie ko-
munii św. – przystępuje do niej rodzina, a fotograf „ustawia” nowo-
żeńców do zdjęć). Na pozowane zdjęcia zawsze można znaleźć czas 
po liturgii.

3. Myślmy o tym, gdzie i jak stajemy z kamerą czy aparatem. Nie do 
przyjęcia jest filmowanie młodych, stojąc plecami do kapłana głoszą-
cego kazanie lub też zasłanianie sobą osoby czytającej Słowo Boże.

4. Nie rozpraszajmy wiernych chodzeniem po całym kościele w czasie 
Liturgii Słowa czy konsekracji i podniesienia, gdy trzeba także same-
mu klęknąć – bądźmy dyskretnymi rejestratorami tych części Eucha-
rystii!

5. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości przemyślmy, jakie jej mo-
menty powinny być zarejestrowane w aparacie (nie róbmy 200 zdjęć 
z jednego ślubu; zróbmy ich 30, ale niech znajdzie się na nich to, co 
rzeczywiście utrwali wszystkie najważniejsze momenty uroczysto-
ści).
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6. Pamiętajmy, że przy dzisiejszej technice fotograf czy kamerzysta nie 
muszą podchodzić do kapłana i narzeczonych na odległość bliższą niż 
3 m, bo po co!

7. Prośba do kapłanów – dopilnujmy, by tylko jeden kamerzysta i je-
den fotograf byli rejestratorami danej uroczystości. Nie pozwólmy, 
by liturgia przemieniła się w sesję zdjęciową nowożeńców czy dzieci 
przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej!
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Jerzy Andrzejewski (Gniezno)

1. Każda uroczystość kościelna wytwarza swoisty klimat, który dosko-
nale wyczuwamy, a który możemy tylko starać się przenieść na zapis 
obrazu czy dźwięku. Fotografując czy filmując utrwalamy obraz, sło-
wa i gesty, nie jesteśmy jednak w stanie utrwalić przeżyć uczestników 
liturgii, związanej ze ślubem czy Pierwszą Komunią Świętą. Rejestru-
jąc te uroczystości musimy uważać, by swoją obecnością i zachowa-
niem nie przeszkadzać jej uczestnikom. 

2. Nie zmieniajmy zbyt często miejsca wykonywania swojej pracy. Bez-
względnie każdy kamerzysta czy fotograf, jeżeli już musi zmienić 
miejsce pracy, powinien robić to możliwie dyskretnie, odpowiednio 
się przy tym zachowując. Zachowujmy bezwzględną ciszę. 

3. Ubierzmy się stosownie do okoliczności. Niedopuszczalne jest, by 
fotograf czy kamerzysta swoim nieodpowiednim strojem zwracał na 
siebie uwagę uczestników zgromadzenia. Szczególnie ważnym ele-
mentem ubioru operatora jest odpowiednie obuwie i wcale nie chodzi 
tu o elegancję, tylko o obuwie, w którym potrafimy bezszelestnie po-
ruszać się po świątyni. Spotyka się przecież fotografujące panie cho-
dzące po kościele w szpilkach, które przez radosny stukot butów zbyt 
wyraziście zaznaczają przemieszczanie się. 

4. Bardzo ważne, by fotograf czy kamerzysta znał dokładnie przebieg li-
turgii każdej uroczystości; by dokładnie wiedział, w których momen-
tach niewybaczalne jest przeszkadzanie nawet wyzwoleniem tylko 
migawki aparatu. Największą nagrodą powinna być uwaga zlecenio-
dawcy: Takie piękne fotografie i film, a ja Pana/Pani nawet nie zauwa-
żyłem w kościele! 

5. Ważna jest też treść przekazu zarejestrowanego na filmie. Obserwując 
jako fotograf pracę kamerzystów na ślubach, zauważyłem charaktery-
styczny, dość dziwny zwyczaj. Większość kamerzystów, bez uzgad-
niania z narzeczonymi, skraca lub w ogóle nie rejestruje kazania, któ-
re kapłan głosi do nowożeńców. Czy może sam stwierdzić, że to nud-
ne, bądź niepotrzebne? Nawet gdyby podobne odczucia przejawiali ci 
młodzi ludzie zawierający związek małżeński, czy nie warto zareje-
strować całości tego, co kapłan chciał im powiedzieć w dniu tak waż-
nym w ich życiu? A może po dziesięciu, piętnastu latach inaczej przyj-
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mą te słowa kapłana? Jeżeli chcemy solidnie wykonać swoją „robo-
tę”, należy zastanowić się, co i kiedy „wycinamy”, jaki przekaz jest 
najistotniejszy. Zwłaszcza kamerzysta powinien się starać, żeby jego 
dzieło miało też głębszą wymowę, a nie tylko etapy obrazu i dźwięku.

6. Szczególnie trudne zadanie ma fotograf i kamerzysta rejestrujący uro-
czystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci na ogół mają kłopot ze 
skupieniem podczas uroczystej Mszy św. i  są bardzo wyczulone na 
bodźce zewnętrzne, łatwo rozpraszające ich uwagę. Warto rozważyć 
w tym wypadku pracę po 2 osoby (dwóch kamerzystów i dwóch foto-
grafów), przy czym każdy powinien zająć stałe miejsce – na uboczu, 
poza prezbiterium i nawą główną, i pod żadnym pozorem tych miejsc 
nie powinien opuszczać. W innym przypadku podwójna liczba tych 
osób zrobiłaby zamęt nie do przyjęcia. 

7. Jeżeli jest to tylko możliwe, nie używajmy do swojej pracy dodatko-
wych źródeł światła (dodatkowych reflektorów czy statywów). 

8. Pamiętajmy! Wierni mają prawo do fotografii i filmów upamiętniają-
cych tak ważne w ich życiu uroczystości, jak ślub czy I Komunia, ale 
mają też prawo do godnego, pełnego skupienia przeżywania tych uro-
czystości, a my nie możemy im w tym przeszkadzać. I chociaż ani fo-
tograf, ani kamerzysta nie muszą być osobami wierzącymi, to jednak 
muszą wiedzieć, czym jest liturgia i odpowiednio, z szacunkiem od-
nieść się do miejsca, w którym jest ona sprawowana i świętych czyn-
ności, których są świadkami.
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Modlitwa o dobre spełnienie posługi

Przychodząc do kościoła, zanim zaczniemy szukać odpowiednie-
go miejsca do fotografowania czy filmowania uroczystości, uklęknij-
my i spójrzmy w kierunku tabernakulum, przy którym świeci się wiecz-
na lampka, jako przypomnienie tej  prawdy, że w Najświętszym Sakramen-
cie jest żywy, obecny, z Bóstwem i Człowieczeństwem Jezus Chrystus. Ten 
sam, który przez swoje Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie odkupił czło-
wieka, a dziś przez liturgię świętych sakramentów uświęca nas, obdarza ży-
ciem Bożym i prowadzi do wiecznego zbawienia.

Uciszmy się na moment, uczyńmy znak krzyża świętego – to najprost-
sze wyznanie wiary i oddajmy hołd Zbawicielowi ukrytemu w tym Naj-
świętszym Sakramencie, Sakramencie Miłości.

Uwielbienie Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie:
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i za-

wsze, i na wieki wieków. Amen.*

* (Na podstawie: Fotografowanie i filmowanie w służbie ewangelizacji, 
Kraków 1995)

 Osobista modlitwa

Wszechmogący Boże, wspieraj mnie swą łaską, abym zadanie 
filmowania (fotografowania) świętych obrzędów, ktorego dziś się 
podjąłem, wykonywał z dyskrecją i należnym szacunkiem.

Spraw, abym wykonując swoją pracę nie przeszkadzał nikomu 
w owocnym przeżywaniu uroczystości, pozwalając jednocześnie 
wszystkim jej uczestnikom zachować bogactwo otrzymanych da-
rów i duchowych przeżyć. Amen. 
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