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Waldemar Pałęcki MSF 

 

 

Introibo ad altare Dei...  

Liturgia święceń prezbiteratu w czasach Pallotiego 

 

 

Przekazywanie władzy kapłańskiej w Kościele Chrystusowym przez włożenie 

rąk od czasów apostolskich podlegało procesowi rozwoju, którego celem było ukazanie 

w sposób widzialny istoty dokonującego się misterium. W pierwszych gminach 

chrześcijańskich apostołowie przekazywali władzę kolegium, a stojący na czele 

wspólnot określani byli w pismach Nowego Testamentu jako apostołowie, prorocy, 

nauczyciele (por. Dz 13,1; 1 Kor 12,28; Ef 2,20; 2 Tm 1,11), przełożeni (por. Hbr 13,7), 

prezbiterzy, starsi (por. Jk 5,14; 1 P 5,1.5), biskupi i diakonii (por. Flp 1,1)
1
. 

Najstarszym świadectwem liturgii święceń jest Tradycja Apostolska (III w.). 

Podczas święceń prezbiterów nie tylko biskup, ale również zgromadzeni prezbiterzy 

nakładli ręce, po czym odmawiano modlitwę, prosząc dla kandydatów o dary Ducha 

Świętego. Do innych świadectw zawierających obrzędy święceń należą Pseudo-

Klementyny z Transjordanii z ok. 220 r., gdzie odnajdujemy opis wprowadzenia biskupa 

na katedrę
2
. Natomiast według Konstytucji Apostolskich z ok. 350 r., źródła prawa 

pochodzącego ze Wschodu, podczas święceń biskupa nakładano Ewangeliarz na głowę 

kandydata
3
. 

Od IV w. liturgia święceń została wzbogacona zwyczajami istniejącymi w Galii 

i Hiszpanii, czego świadectwem jest dzieło z końca V w. zatytułowane Dawne statuty 

Kościoła (Statuta ecclesiae antiqua), którego autorem jest prawdopodobnie Gennadiusz 

z Marsylii (zm. ok. 500)
4
. W XIII w. obrzęd święceń uzyskał formę prawie ostateczną, 

która została zapisana w znanym średniowiecznym Pontyfikale Wilhelma Duranda († 

1296) – biskupa z Mende
5
. Ważnym punktem odniesienia, podczas wykonywanych 

prac redakcyjnych, była również księga: Pontificalis liber wydrukowana w 1485 r. 

przez biskupa Agostino Patrizi Piccolominiego († 1495/1496), a przygotowywana przy 

                                                 
1
 W. Schenk. Liturgia sakramentów świętych. Cz. 2. Lublin 1964 s. 86–87. 

2
 B. Kleinheyer. Ordinationen und Beauftragungen. GDK 8 s. 24–29. 

3
 A. Baron. H. Pietras (opr.). Konstytucje Apostolskie (Synody i Kolekcje Praw, t. II). Kraków 2007. VIII, 

4, 6. 
4
 Schenk. Liturgia sakramentów świętych s. 89–93. 

5
 Kleinheyer. Ordinationen und Beauftragungen s. 43–46. 
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pomocy Jana Burcharda († 1506) na polecenie papieża Innocentego VIII (1484-1492)
6
. 

Za pontyfikatu papieża Aleksandra VI (1492-1503) w 1497 r. wydano następny 

drukowany pontyfikał, który został oczyszczony z błędów, a poprawiona wersja została 

przedłożona przez Alberta Castellaniego OP († ok. 1522) w 1520 r., za pontyfikatu 

Leona X (1513-1521)
 7

. 

Na Soborze Trydenckim podjęto kroki zmierzające do odnowienia liturgii 

rzymskiej. W wyniku reformy soborowej w 1595-1596 r. został opublikowany 

Pontyfikał Rzymski, promulgowany przez papieża Klemensa VIII (1592-1605)
8
. Po 

ukazaniu się Ceremoniale episcoporum w 1600 r. na nowo zredagowano pontyfikał za 

papieża Urbana VIII (1623-1644) w 1644 r. Reformę ksiąg liturgicznych przeprowadził 

również papież Benedykt XIV (1740-1758) i w 1752 r. ukazały się zarówno nowy 

pontyfikał, jak też ceremoniał. Kolejne wydania tej księgi związane są z osobą papieża 

Leona XIII (1878-1903), gdyż w 1888 r. wydano na nowo pontyfikał, a w 1902 r. 

ceremoniał biskupów. Reformę pontyfikału podjęto również za Piusa XI (1922-1939) w 

1934 r.
9
 Ostatnie przedsoborowe wydanie tej księgi pochodzi z 1961-1962 r. i ukazało 

się za pontyfikatu papieża Jana XXIII (1958-1963)
10

. 

Obrzęd święceń zamieszczony w księdze potrydenckiej z niewielkimi zmianami 

przetrwał do Soboru Watykańskiego II. Uwzględnienie wcześniejszych źródeł, jak też 

wymowa teologiczna formuł liturgicznych pozwoli na zaprezentowanie Ordinatio 

Presbyterorum według Pontificale Romanum. Editio Princeps z 1595-1596 roku. 

Liturgia święceń nie zmieniała się przez prawie czterysta lat. Według tej księgi 

sprawowano liturgię święceń prezbiteratu w czasach Pallottiego. 

 

Rubryki wprowadzające do liturgii święceń 

 

W Pontyfikale Rzymskim w rubrykach wprowadzających zostały podane 

rozporządzenia dotyczące przygotowania do obrzędu święceń. Według nich należało 

przygotować olej katechumenów, kielich z winem i wodą, patenę, na której złożono 

hostię. Ponadto należało pamiętać o przygotowaniu przedmiotów niezbędnych do 

obmycia rąk po namaszczeniu: miąższ chleba, misę wraz z tacą do obmycia rąk oraz 

                                                 
6
 Por. Il „Pontificalis liber” di Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni Burcardo (1485). Edizione 

anastatica. Introduzione e Appendice a cura di Manlio Sodi. Città del Vaticano 2006 (dalej: Pont.Lib.) 
7
 Por. M. Righetti. Manuale di storia liturgica. V. I. Milano 1950 s. 285-286. 

8
 Por. Pontificale Romanum Editio Princeps (1595-1596). Edizione anastatica. Introduzione e Appendice 

a cura di Manlio Sodi – Achille Maria Triacca. Città del Vaticano 1997 (dalej: PR 1596). 
9
 Por. M. Righetti. Manuale di storia liturgica. V. I. Milano 1950 s. 285-286. 

10
 Pontificale Romanum. Pars Prima. Editio Typica. Typis Polyglottis Vaticanis (Decretum 28 II 1962); 

Pars Secunda. Editio Typica emendata. Typis Polyglottis Vaticanis (Decretum 13 IV 1961); Pars Tertia 

et Appendix. Editio Typica. Typis Polyglottis Vaticanis (Decretum 28 II 1962). 
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ręczniczki (mappula) dla każdego neoprezbitera
11

. Rozporządzenia te w rubrykach 

pojawiają dopiero w tym źródle. Tej pierwszej części nie ma zarówno w Pontyfikale 

Duranda, jak też u Piccolominiego
12

. 

Celebracja obrzędu rozpoczynała się od przyjęcia przez biskupa kandydatów do 

święceń. Według Pontyfikału miejscem tym była albo katedra, albo faldistorium. W 

tym drugim przypadku należało je umieścić in plano przed ołtarzem po stronie epistoły. 

W tym czasie śpiewano tractus, z wyjątkiem ostatniego wersu, lub też tractus i 

sekwencję zachowując tę samą zasadę, jeżeli święcenia miały miejsce w sobotę suchych 

dni w oktawie Zesłania Ducha Świętego
13

. Nieco inne przepisy dotyczące tych śpiewów 

znajdują się w poprawionych i zreformowanych Pontyfikałach Rzymskich od XVII w., 

gdzie w dodatku umieszczono obrzędy święceń jednego kandydata. W tej sytuacji 

śpiewy te nie były dzielone
14

. Rubryki występujące w źródłach przedtrydenckich były 

natomiast bardziej ubogie. Według Pontyfikału Duranda jest mowa o tym, że biskup 

zajmował miejsce ad sedendum
15

. Dopiero w Pontyfikale Piccolominiego i Burcharda z 

1485 r. wspomniano o umiejscowieniu faldistorium przy ołtarzu po stronie epistoły
16

. 

Zwyczaj umiejscowienia święceń pomiędzy śpiewem po lekcji a Ewangelią sięga IX w. 

i wskazuje na tradycję Rzymską
17

. W sobotę suchych dni w oktawie Zesłania Ducha 

Świętego 16 maja 1818 r. przyjął święcenia prezbiteratu św. Wincenty Pallotti († 1850). 

Formularz mszalny należało zaczerpnąć z określonego dnia liturgicznego 

dodając modlitwy obrzędowe, które następnie odmawiano pod jednym zakończeniem 

(sub una conclusione). Odpowiednie teksty zamieszczono na końcu Mszału z 1570 r. W 

samym pontyfikale natomiast znajdują się tylko: secreta i postcommunio. W oracji 

obrzędowej: Exaudi, quaesumus, Domine... – Wysłuchaj, prosimy Cię, Panie... 

                                                 
11

 Por. PR 1596 s. 53. 
12

 Por. Le Pontifical de Guillaume Durand. W: ed. M. Andrieu. Le Pontifical Romain au moyen-âge. v. 3. 

Città del Vaticano 1940 s. 364 (dalej: PGD); Pont.Lib s. 48. 
13

 Por. PR 1596 s. 53-54. 
14

 W Pontyfikale Rzymskim od reformy Urbana VIII w 1644 w dodatku zamieszczono wspomniane 

obrzędy, które następnie znalazły się w korpusie pontyfikału, o czym świadczy Pontyfikał Rzymski z 

1958 r. Według obrzędów święceń jednego prezbitera śpiewy te wykonywano w całości, a przed ostatnim 

wersem poszczególnych śpiewów biskup otrzymywał mitrę i zasiadał na faldistorium. Chodzi więc o 

śpiew tractus podczas Mszy celebrowanej w dni błagalne, jak też w niedziele i święta od Niedzieli 

Siedemdziesiątnicy i w okresie Wielkiego Postu; sekwencję: w sobotę podczas Oktawy Zesłania Ducha 

Świętego, jak też w święta, które ją posiadały, werset Alleluia w niedziele i święta w okresie zwykłym i 

Adwencie. Według tego źródła ostatniego wersu wymienionych śpiewów nie wykonywano już przed 

odczytaniem ewangelii. Śpiewy te były dzielone w przypadku święceń wielu kandydatów. Podobnie 

obrzędy święceń jednego prezbitera zamieszczono w dodatku Pontyfikału Rzymskiego wydanego w 1962 

r. Por. Pontificale Romanum. Summorum Pontificum iussu editum a Benedicto XIV et Leone XIII 

pontificibus maximis recognitum et castigatum. Mechliniae 1958 s. 43, 87 (dalej: PR 1958); Pontyficale 

Romanum. W. Pontificale Romanum. Editio Typica 1961-1962. Edizione anastatica e Introduzione a cura 

di Manlio Sodi – Alessandro Toniolo. Città del Vaticano 2008 s. 469-483 (dalej: PR 1962). 
15

 Por. PGD s. 364.  
16

 Por. Pont.Lib s. 48. 
17

 Por. J. A. Jungmann. Missarum Sollemnia. B. I. Wien-Freiburg-Basel 1962 s. 564 (dalej: MS). 
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proszono, aby Pan wysłuchał modlitw błagających go i otoczył ich nieustanną opieką. 

Uwolnieni natomiast od wszelkiej trwogi, by mogli mu służyć zawsze w zupełnej 

swobodzie
18

. W sekrecie zaś: Tuis, quaesumus, Domine operare mysteriis... – Prosimy, 

Panie, przez działanie misteriów Twoich... błagano, aby przez te misteria można godnie 

złożyć Jemu ofiary
19

. Modlitwa ta występuje również we wcześniejszych źródłach, 

czego przykładem są pontyfikały: Duranda i Piccolominiego
20

. W ostatniej modlitwie 

po Komunii Świętej: Quos tuis, Domine... – Tych Twoich, Panie... biskup prosił, aby 

Pan wspomagał tych, których posila świętymi sakramentami, by doznawali skutków 

Jego odkupienia nie tylko w świętych misteriach, ale również w swoich czynach
21

. 

Wszystkie te oracje sięgają wcześniejszych czasów. Można je odnaleźć już w 

Pontyfikale Rzymsko-Germańskim
22

. 

Sam biskup w czasie tych śpiewów podobnie odczytywał wszystkie teksty 

liturgiczne z księgi, którą podawali mu dwaj posługujący. W Pontyfikale jest również 

mowa o trzymaniu przez posługującego świecy (candela) przy biskupie, gdzie chodzi o 

bugia (palmatoria), używanej podczas uroczystości pontyfikalnych
23

. 

 

Przedstawienie kandydatów 

 

Obrzędy święceń rozpoczynały się od przedstawienia kandydatów. Wobec 

siedzącego biskupa, który miał nałożoną mitrę, archidiakon zwracał się z wezwaniem: 

Accedant, qui ordinandi sunt ad Ordinem Presbyteratus – Niech przystąpią ci, którzy 

ustanawiani są do stanu prezbiteratu
24

. Na uwagę zasługuje tutaj występujące słowo 

ordo, oznaczające wśród wielu określeń stan, klasę, święcenia, kapłaństwo, zakon, a w 

odniesieniu do prezbiteratu święcenie wyższe, czy sacramentum ordinis – sakrament 

kapłaństwa
25

. Zgodnie z myślą tego słowa nie chodzi więc o przyjęcie tego stanu, co 

bardziej wejście w ten stan
26

. W Pontyfikale Duranda występuje tu nieco inne 

                                                 
18

 Exaudi, quaesumus, Domine, supplicum preces, et devoto tibi pectore famulantes perpetua defensione 

custodi: ut, nullis perturbationibus impediti, liberam servitutem tuis semper exhibeamus officiis. Per 

Dominum. Missale Romanum Editio Princeps (1570). Edizione anastatica. Introduzione e Appendice a 

cura di Manlio Sodi – Achille Maria Triacca. Città del Vaticano 1998 s. 664-665. 
19

 Por. PR 1596 s. 69. 
20

 Por. PGD s. 371; Pont.Lib s. 62. 
21

 PR 1596 s. 74. 
22

 Por. Le Pontifical Romano-Germanique. W: ed. C. Vogel. R. Elze. Le Pontifical Romano-Germanique 

du dixième siècle. V. 1. Città del Vaticano 1963 s. 36-37 (dalej: PRG). 
23

 Por. Nadolski. Leksykon s. 203. 
24

 Por. PR 1596 s. 54. 
25

 Por. A. Jougan. Słownik kościelny łacińsko-polski. Warszawa 1992 s. 471. 
26

 Por. A. G. Martimort. Handbuch der Liturgiewissenschaft. V. 2. Freiburg-Basel-Wien 1965 s. 7. 
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sformułowanie: ... ad ordinem presbyterii, wskazując tym samym bardziej na stan 

kapłanów, a nie godności kapłańskiej (presbyteratus)
27

. 

Poszczególny diakon wymieniony był z imienia. Każdy z nich był ubrany w 

albę, przepasany cingulum, mając stułę i manipularz, trzymał zwinięty ornat na lewym 

ramieniu, a w prawej dzierżył świecę, jak też puryfikaterz do otarcia rąk. Wszyscy 

przystępowali do biskupa i stawali przed nim w półkolu
28

. Nie podano tutaj szczegółu, 

że świece te powinny być zapalone, o czym wyraźnie wspomniano w Pontyfikale 

Duranda
29

. 

Zwyczajowo następował dialog pomiędzy archidiakonem a biskupem. 

Rozpoczynała go prośba wyrażona w słowach: Reverendissime pater, postulat sancta 

mater Ecclesia catholica, ut hos praesentes Diaconos ad onus Presbyterii ordinetis – 

Najprzewielebniejszy Ojcze, święta matka Kościół katolicki prosi, abyś tych obecnych 

diakonów do urzędu prezbiterów wyświęcił
30

. Prośbę tę można spotkać również w 

innych starszych źródłach. Na uwagę zasługuje jednak pominięcie wezwania: 

Reverendissime Pater, jak też przymiotnika święty w odniesieniu do Kościoła
31

.  

Na pytanie biskupa: Scis illos esse dignos? – Czy wiesz, że są tego godni? 

archidiakon odpowiadał: Quantum humana fragilitas nosse sinit, et scio, et testificor 

ipsos dignos esse ad huius onus officii – O ile ułomność ludzka pozwala mi wiedzieć, 

wiem i zaświadczam, że są godni tego urzędu; po czym biskup dodawał: Deo gratias – 

Bogu niech będą dzięki
32

. Tej konkluzji biskupa brakuje zarówno w Pontyfikale 

Duranda, jak też Piccolominiego
33

. 

W następującej po tym dialogu dłuższej przemowie rozpoczynającej się od słów: 

Quoniam, fratres carissimi... – Ponieważ, bracia najmilsi...
34

 biskup zwracał się do ludu 

i kreślił główne zadania kapłanów, jak też istotę ich powołania. Przemowę tę 

rozpoczynał od metafory przedstawiającej Kościół jako statek, na którym zarówno 

żeglarz, jak też wszyscy pozostali troszczą się o bezpieczeństwo i wspólnie ponoszą 

trudy. Przypominał również, że zgodnie z postanowieniem Ojców Kościoła przy 

wyborze powołanych do prezbiteratu należało zasięgnąć opinii wspólnoty, aby jeszcze 

przed święceniami ujawnić to, co w jakikolwiek sposób sprzeciwiało by się godności 

kapłańskiej. Biskup dlatego zwracał się do wiernych, aby ci zaświadczyli o życiu i 

obyczajach kandydatów. Ta prośba miała charakter zwyczajowy, ale każdy człowiek, 

                                                 
27

 Por. PGD s. 364. 
28

 Por. PR 1596 s. 54-55.  
29

 Por. PGD s. 364. 
30

 Por. PR 1596 s. 55 
31

 Por. PRG s. 20; PGD s. 364. 
32

 Por. PR 1596 s. 55. 
33

 Por. PGD s. 365; Pont.Lib s. 49. 
34

 Por. PR 1596 s. 55-57. 
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uwzględniając swoją ułomność i omylność ze względu na Boga i godność sakramentu 

mógł w tym miejscu wyrazić swoją opinię, dlatego biskup zgodnie z pontyfikałem, 

zachowywał krótkie milczenie. 

W drugiej części tej przemowy udzielający święceń zwracał się bezpośrednio do 

kandydatów. Na początku wymieniał pięć zasadniczych funkcji, które miał spełniać 

prezbiter, a mianowicie powołany on był, aby: składać ofiarę (offerre), błogosławić 

(benedicere), kierować, przewodniczyć (praeesse), przepowiadać, czyli głosić Słowo 

Boże (predicare) i udzielać chrztu (baptizare). Wśród tych zadań nie znajduje się 

władza rozgrzeszania, gdyż prezbiter otrzymuje jedynie delegację do pełnienia tej 

posługi pomiędzy Bogiem a człowiekiem
35

. Zadania te przyszły kapłan miał wypełniać 

z ogromną bojaźnią, troszcząc się o to, aby był wspierany mądrością Bożą, dobrymi 

obyczajami i odwieczną sprawiedliwością. Jako szczególny obraz tego powołania w 

przemowie tej przytaczano dwa fragmenty biblijne zarówno ze Starego, jak też Nowego 

Testamentu. Pierwszy z nich wskazywał na powołanie siedemdziesięciu mężów, którzy 

mieli służyć pomocą Mojżeszowi. Byli oni napełnieni duchem Mojżesza oraz darem 

proroctwa (por. Lb 11, 16-25). Na wzór tych mężów przyszli kapłani również 

napełnieni darami Ducha Świętego mieli strzec prawo dziesięciu przykazań Bożych, jak 

też stawać się dojrzałymi w nauce i postępowaniu. Wzorem kapłanów mieli być 

również uczniowie powołani przez Jezusa. Wybierając bowiem siedemdziesięciu dwóch 

uczniów i wysyłając ich po dwóch, aby głosili Słowo Boże (por. Łk 10, 1-12), 

wskazano na istotne powołanie i misje prezbiterów. Jednocześnie Chrystus w tym 

wydarzeniu biblijnym chciał wskazać, że Jego uczniowie powinni być utwierdzeni w 

wierze i miłości do Boga i bliźniego. Powołując się na te dwa obrazy przyszli kapłani 

mieli więc być pomocnikami biskupów, tak jak ci mężowie wspierali Mojżesza i 

dwunastu Apostołów. W ten oto sposób Kościół ozdobiony jest i sprawuje swą posługę 

i rządy w różny sposób, wybierając jednych na biskupów, innych zaś na prezbiterów, 

diakonów i subdiakonów, dzięki czemu uwidacznia się struktura Kościoła jako 

Mistycznego Ciała Chrystusa (por. 1 Kor 12, 12-31). 

W ostatniej części biskup jeszcze raz zwracał się do kandydatów napominając 

ich, aby zachowali w swym życiu nieskazitelność i świętość obyczajów, by rozważali, 

co czynią, trwali wiernie w powołaniu, a celebrując misterium Męki Pana zwalczali w 

sobie wady i strzegli się pożądliwości. Nauka głoszona przez nich w przyszłości miała 

być bowiem lekarstwem duchowym dla Ludu Bożego, a woń ich życia radością dla 

Kościoła Chrystusowego. Taka postawa miała budować lud wierny zarówno poprzez 

                                                 
35

 Por. Righetti. Manuale s. 414. 
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przepowiadanie, jak też dobry przykład. Na koniec biskup wyrażał pragnienie, aby te 

święcenia nie były przyczyną potępienia zarówno dla niego samego, jak też nowych 

prezbiterów, jeżeli stałoby się to w sposób niegodny, ale by zasłużyli na otrzymanie 

nagrody wiecznej.  

Przemowa na początku obrzędów święceń wskazuje na istotne elementy 

powołania kapłanów, jako współpracowników biskupów na płaszczyźnie sprawowania 

liturgii, sprawowania władzy i głoszenia nauki. Więzią jednoczącą misterium 

hierarchicznego Kościoła jest udział w tym samym duchu: podobnie jak duch Mojżesza 

spoczął na uczniach, pełnia święceń starotestamentalnych Aarona przeszła na ich 

synów, czy apostołowie przekazywali swoją wiarę na uczniów rozesłanych przez 

Chrystusa, podobnie ten duch, którego otrzymał biskup, ma ożywiać i jednoczyć całe 

kolegium kapłanów
36

.  

Tekst ten występuje we wcześniejszych źródłach, ale z pewnymi drobnymi 

zmianami. Według Pontyfikału Duranda biskup zwracał się do diakonów używając 

sformułowania: dilectissimi frestres – ukochani bracia, jak też dodatkowo po słowie 

Patribus występuje określenie reminiscimur – przypominamy sobie. Ponadto w 

admonicji nie występuje tutaj wspomnienie o stopniu subdiakonów
37

. Słowo to jednak 

pojawia się w Pontyfikale Piccolominiego
38

. Wzór pierwszej części, jak też niektóre 

fragmenty tej przemowy można odnaleźć w Pontyfikale Rzymsko-Germańskim
39

. 

 

Obrzędy sakramentalne święceń 

 

Obrzędy sakramentalne rozpoczynały się od Litanii do Wszystkich Świętych. 

Wskazuje to na tradycję rzymską sięgającą XII w.
40

 Wprawdzie nie wspominał o tym 

Pontyfikał Duranda, ale wyraźnie podawał Pontyfikał Piccolominiego
41

. W rubrykach 

zaznaczono, że należy to czynić tak, jak przy obrzędach święceń diakonów i 

subdiakonów. Litania ta mogła być zarówno śpiewana, jak też recytowana, ale wówczas 

wezwania wypowiadał sam biskup, jak przy wezwaniach o błogosławieństwo, 

uświęcenie i konsekrację wybranych. Jeżeli podczas jednego obrzędu udzielano jeszcze 

innych święceń, recytowano odpowiednie formuły. Podczas Litanii kandydaci leżeli 

                                                 
36

 Por. Martimort. Handbuch s. 24-25. 
37

 Por. PGD s. 365-366. 
38

 Por. Pont.Lib s. 51. 
39

 Por. PRG s. 30-32. 
40

 W rubrykach Pontyfikału Rzymskiego z XII w., w Kodeksie z Lyonu (cod. 570), znajduje sie 

wezwanie za przyjmujących święcenia: ut hos electos benedicere et consecrare digneris. Por. PR XII s. 

131; Righetti. Manuale s. 414. 
41

 Por. Pont.Lib s. 51. 
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krzyżem na dywanie (super tapetia prosterunt se), natomiast biskup klęczał przy 

faldistorium
42

. 

Obrzęd nałożenia rąk, jako materia sakramentu święceń, odbywał się w 

milczeniu
43

. W rubrykach prezentowanego źródła liturgicznego wyraźnie zaznaczono, 

że ma to miejsce bez żadnego śpiewu i żadnej modlitwy. Kanydaci podchodzili do 

stojącego przed faldistorium biskupa i klękali przed nim. Biskup wkładał na nich ręce. 

Podobnie czynili to pozostali kapłani, z których trzech lub więcej, jeżeli było to 

możliwe, ubranych było w ornaty lub jedynie stuły
44

. Według Pontyfikału Duranda 

kapłani ci powinni być ubrani w kapy lub ornaty
45

. Pontyfikał Piccolominiego nie 

wspomina o rodzaju szat, które mieli mieć na sobie prezbiterzy nakładający ręce
46

. 

Po nałożeniu rąk biskup odmawiał modlitwę o uświęcenie kandydatów, mając 

razem z obecnymi kapłanami wyciągnięte prawe dłonie nad święconymi. Poprzedzało 

ją wezwanie: Oremus, fratres carissimi... – Módlmy się, bracia najmilsi...
47

, w którym 

biskup zwracał się, aby wraz z nim wszyscy zanosili modlitwę o to, by Bóg, Ojciec 

wszechmogący, zesłał niebiańskie dary na tych, których sam wybrał na urząd 

prezbiterów. Z Jego łaski bowiem mieli otrzymać to, co przyjmują. Po tym posługujący 

wzywał do przyklęknięcia i powstania. Z drobnymi zmianami modlitwa ta występowała 

zarówno w Pontyfikale Duranda, jak też Pontyfikale Piccolominiego
48

. Swymi 

korzeniami sięga najstarszych źródeł liturgicznych
49

. 

Pierwsza modlitwa: Exaudi nos... – Wysłuchaj nas... 
50

 to prośba, aby Bóg zesłał 

na swoje sługi błogosławieństwo Ducha Świętego i moc łaski kapłańskiej. Jednocześnie 

biskup prosił, aby Pan wspomagał ich swoją nieustanną i hojną łaską. Tekst tej 

modlitwy można odnaleźć już we wcześniejszych źródłach liturgicznych sięgających 

Libelli z Werony
51

. 

                                                 
42

 Por. PR 1596 s. 32-36; 57. 
43

 Por. Righetti. Manuale s. 414. 
44

 Por. PR 1596 s. 57-58. 
45

 Por. PGD s. 367. 
46

 Por. Pont.Lib s. 51. 
47

 Por. PR 1596 s. 58. 
48

 Por. PGD s. 367; Pont.Lib s. 52. 
49

 Por. L. C. Mohlberg. Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV [80]). Roma 1954 

s. 121 (dalej: Ve); L. C. Mohlberg. Liber Sacramentorum Romanae Aecclesiae ordinis anni circuli (Cod. 

Vat. Reg. lat. 316/Paris Bibl. Nat. 7193, 41/56 Sacramentarium Gelasianum). Roma 1960 s. 25 (dalej: 

GeV); J. Deshusses. Le Sacramentaire Gregorien. Ses Principales Formes d’apres les plus anciens 

Manuscrits. V. 1. Fribourg 1971 s. 95 (dalej: GrH); L. C. Mohlberg. Missale Francorum (Cod. Vat. Reg. 

lat. 257). Roma 1957 s. 8 (dalej: MissFranc); PRG s. 32. 
50

 Por. PR 1596 s. 58. 
51

 Por. Ve s. 121; GeV s. 25; GrH s. 95; M. Andrieu. Les Ordines Romani du haut Moyen age. T. IV (Les 

Textes Ordines XXXV-XLIX). Leuven 1956 s. 39 (dalej: OR XXXV); MissFranc s. 8; PRG s. 32; Le 

Pontifical Romain du XII
e
 siècle. W: ed. M. Andrieu. Le Pontifical Romain au moyen-âge. V. 1. Città del 

Vaticano 1938 s. 135 (dalej: PR XII); Le Pontifical de la Curie Romain an XIII
e
 siècle. W: ed. M. 

Andrieu. Le Pontifical Romain au moyen-âge. V. 2. Città del Vaticano 1940 s. 345 (dalej: PCR); PGD s. 

368; Pont.Lib s. 52. 
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Zachęta ta łączyła się bezpośrednio z modlitwą ułożoną w formie prefacji: Vere 

dignum, et iustum est... – Zaprawdę godne to i sprawiedliwe...
52

. Była ona poprzedzona 

jak zwykle wersetami wzywającymi do wzniesienia swych serc i składania 

dziękczynienia Bogu. W anaklezie tej modlitwy Bóg nazywany jest Stwórcą i dawcą 

wszelkich godności. Przez niego bowiem wszystko się rozwija i umacnia. On też 

udoskonala stworzenie zgodnie z ustanowionym porządkiem. W tej strukturze jawią się 

również różne stopnie kapłaństwa i urzędy lewitów, które zostały przez niego 

ustanowione w sposób sakramentalny i mistyczny (sacramentis mysticis instituta 

creverunt), aby biskupi kierowali ludem mając do dyspozycji pracowników niższej 

godności. W tym dziękczynieniu w anamnezie przywoływano wydarzenia biblijne. 

Pierwsze z nich to przekazanie ducha Mojżesza na siedemdziesięciu mężów (por. Lb 

11, 16-25), na które powoływał się biskup w swojej przemowie wstępnej. Drugim 

wydarzeniem biblijnym w anamnezie tej modlitwy to przekazanie pełni kapłaństwa 

udzielonego Aaronowi i jego synom: Eleazarowi i Itamarowi (por. Kpł 8, 1-13). 

Podobnie i w Nowym Prawie Bóg przydzielił swemu Synowi apostołów (por. Mt 10, 1-

4), którzy stali się nauczycielami wiary (doctores fidei), aby napełniali cały świat 

głoszeniem Dobrej Nowiny. Przyzywając te wydarzenia biblijne proszono, aby 

podobnie, ze względu na ułomność ludzką, Bóg wspomógł biskupa swoją łaską podczas 

sprawowania obrzędu.  

W tym miejscu padają słowa, które mają charakter epikletyczny: Da, 

quaesumus, omnipotens Pater, in hos famulos tuos, Presbyterii dignitatem; innova in 

visceribus eorum Spiritum sanctitatis; ut acceptum a te, Deus, secundi meriti munus 

obtineant, censuramque morum exemplo suae conversationis insinuent. – Prosimy Cię, 

Ojcze wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu; odnów w ich 

sercach (wnętrzu) Ducha świętości, niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, 

urząd (posługiwania kapłańskiego) drugiego stopnia i przykładem swojego życia 

pociągają innych do poprawy obyczajów
53

. Na tę część prefacji zwrócono uwagę po 

opublikowaniu Konstytucji Apostolskiej:
 
Sacramentum Ordinis z 30 listopada 1947 r., 

w której papież podkreślił, że słowa te stanowią formę sakramentu
54

. Na podstawie tego 

dokumentu Kongregacja Obrzędów 20 lutego 1950 r. wydała dekret: uwzględniający 

drobne zmiany w obrzędach święceń prezbiteratu. Od tego czasu słowa formuły 

sakramentalnej podczas święceń należało recytować, a nie śpiewać, jak to miało miejsce 

                                                 
52

 PR 1596 s. 58-64. 
53

 Por. Martimort. Handbuch s. 24; Schenk. Liturgia sakramentów s. 111. 
54

 In Ordinatione Presbyterali materia est Episcopi prima manuum impositio quae silentio fit, non autem 

eiusdem impositionis per manus dexterae extensionem continuatio, nec ultima cui coniunguntur verba: 

«Accipe Spiritum Sanctum [...]». Pius XII. Konstytucja Apostolska: Sacramentum Ordinis. AAS 40 

(1948) 7. 
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w Pontyfikale z 1596 r.
55

. Zasadę tę uwzględniono również po reformie papieża Jana 

XXIII w ostatnim wydaniu Pontyfikału Rzymskiego przed Soborem Watykańskim II
56

. 

Obecnie słowa te biskup może śpiewać
57

. 

Na zakończenie tej prefacji biskup prosił jeszcze, aby przyszli kapłani byli 

troskliwymi jego współpracownikami, by jaśniała w nich wszelka sprawiedliwość, aby 

kiedyś zdali rachunek z powierzonej sobie pracy i otrzymali nagrodę wiecznej 

szczęśliwości. Tekst tej modlitwy sięga tradycji starszych źródeł liturgicznych, 

rozpoczynając od Libelli z Werony i prawie w niezmiennej formie został przejęty przez 

pontyfikały: Duranda i Piccolominiego
58

. O wprowadzeniu tego typu modlitw o 

charakterze prefacyjnym świadczy także list arcybiskupa Hincmara z Reims do Biskupa 

Adwencjusza z Metzu z 869/870
59

.  

 

Obrzędy wyjaśniające misterium święceń prezbiteratu 

 

Znakiem otrzymanej władzy kapłańskiej było nałożenie szat. Biskup siadał na 

faldistorium i każdemu diakonowi osobiście krzyżował stułę na piersiach wypowiadając 

wezwanie: Accipe iugum Domini; iugum enim eius suave est, et onus eius leve – 

Przyjmij jarzmo Pana; Jego jarzmo jest bowiem słodkie, a brzemię lekkie
60

. Słowa te 

nawiązują do samej wypowiedzi Jezusa, którą skierował do wszystkich utrudzonych i 

obciążonych, aby w Nim szukali pokrzepienia (por. Mt 11, 28-30). Według Pontyfikału 

Duranda biskup dodawał jeszcze wezwanie: In nomine Domini. Amen, w czasie którego 

kreślił znak krzyża
61

.  

Zakładając natomiast zwinięty ornat biskup wypowiadał słowa: Accipe vestem 

Sacerdotalem, per quam caritas intelligitur: potens est enim Deus, ut augeat tibi 

caritatem, et opus perfectum – Przyjmij szatę kapłańską, która oznacza miłość: władny 

jest bowiem Bóg, aby pomnożył w tobie miłość i doskonałość w uczynkach
62

. Po tych 

formułach liturgicznych święcony na prezbitera odpowiadał: Deo gratias – Bogu niech 

będą dzięki. Nałożenie ornatu zwiniętego (planeta plicata) sięga XIII w. i zostało 

potwierdzone w Pontyfikale Duranda
63

. Sam tekst nawiązuje do wcześniejszych źródeł, 

                                                 
55

 Por. Sacra Congregatio Rituum. Variationes in Rubricis Pontificalis Romani. AAS 42 (1950) s. 448-

455. 
56

 Por. PR 1962 s. 52. 
57

 Por. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów. Katowice 1999 s. 85. 
58

 Por. Ve s. 121-122; GeV s. 25-26; GrH s. 95-96; MissFranc s. 8-9; OR XXXV s. 39; PRG s. 33-34; PR 

XII s. 135-136; PCR s. 345; PGD s. 368; Pont.Lib s. 52-58. 
59

 Por. B. Kleinheyer. Ordinationen und Beauftragungen. GdK T. VIII s. 39. 
60

 Por. PR 1596 s. 64. 
61

 Por. PGD s. 368. 
62

 Por. PR 1596 s. 65. 
63

 Por. Righetti. Manuale s. 417. 
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w których można zauważyć drobną zmianę, że występuje tu słowo Dominus zamiast 

Deus
64

. Formuła ta sięga jeszcze Pontyfikału Rzymsko-Germańskiego
65

. Ponadto na 

uwagę zasługuje wezwanie: potens est enim Deus, które występuje w tekstach 

nowotestamentalnych wskazując tym samym na szczególną sprawczą moc Boga (por. 

Mt 3, 9; Rz 11, 23; 14, 4). 

Istotnym elementem tej części obrzędu święceń było namaszczenie rąk olejem 

katechumenów
66

, co można tłumaczyć pewnym nieporozumieniem rubrycystów
67

. 

Poprzedzała je modlitwa: Deus sanctificationum omnium auctor... – Boże sprawco 

wszelkiego uświęcenia...
68

. W modlitwie tej biskup zwracał się do Boga, od którego 

pochodzi wszelkie uświęcenie i pełnia błogosławieństwa, aby zesłał te dary na tych, 

którzy zostali przeznaczeni do godności prezbiteratu. Błagano, aby postępowali oni jak 

starsi (ηρεσβὐτεροι) zachowując powagę w uczynkach i surowość życia. Jednocześnie 

proszono, aby byli ugruntowani w naukach, których udzielił św. Paweł Tytusowi i 

Tymoteuszowi. Jednocześnie przedmiotem modlitwy była prośba, aby dniem i nocą 

rozważali oni Prawo Boże i wierzyli w to, co czytają, nauczali tego, w co uwierzyli oraz 

postępowali zgodnie z tym, czego nauczają. Błagano wreszcie, aby w nich objawiały się 

takie cnoty jak sprawiedliwość, stałość, miłosierdzie, męstwo, i inne cechy, aby swoim 

przykładem zachęcali innych do wypełniania ich, a łaskę powołania na swój urząd 

zachowali jako czystą i nieskalaną. Na zakończenie prośba dotyczyła tego, aby na 

pożytek Ludu Bożego przemieniali świętym błogosławieństwem chleb i wino w Ciało i 

Krew umiłowanego Syna Bożego, a sami, jako mężowie doskonali, wzrastali do pełni 

Chrystusa (por. Ef 4, 13). W dniu Sądu Bożego odznaczali się czystym sumieniem, 

prawdziwą wiarą i byli pełni Ducha Świętego. Wzór tej modlitwy można odnaleźć w 

najstarszych źródłach liturgicznych
69

. W formie najbardziej zbliżonej do tekstów 

potrydenckich występuje od Pontyfikału Rzymsko-Germańskiego
70

. Sam zaś zwyczaj 

namaszczania dłoni wskazuje na tradycję gallikańską sięgającą końca VII w.
71

. 

                                                 
64

 Por. PR XII s. 136; PCR s. 345-346. 
65

 Por. PRG s. 34; PGD s. 368; Pont.Lib s. 58. 
66

 Według Ordo Romanus XXXIV chodzi o oleum sanctum, o czym jest mowa w Pontyfikale Rzymsko-

Germańskim, jak też w Pontyfikale Rzymskim z XII w. w kodeksie Barberiniego (Cod. Barber. lat 631). 

W Ordo Romanus XXXIV, jak też według niektórych odpisów Pontyfikału Kurii Rzymskiej z XIII w. 

wskazano na krzyżmo święte. Należy do nich kodeks z Paryża (Cod. 536), Kodeks z Troyes (Cod. 1341), 

rzymski kodeks z Biblioteki Watykańskiej (Cod. Vat. lat. 1154), czy też rzymski kodeks z Archiwum św. 

Piotra (Cod. H 54); Por. OR XXXV s. 39; PRG s. 35; PR XII s. 136; PCR s. 346. 
67

 Por. Kleinheyer. Ordinationen s. 45. 
68

 Por. PR 1596 s. 65. 
69

 Por. MissFranc s. 9-10; GeV s. 26. 
70

 Por. PRG s. 35; PR XII s. 136; PCR s. 346; PGD s. 368; Pont.Lib s. 59. 
71

 Por. Schenk. Liturgia sakramentów s. 94. 
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Wspomina o nim Amalary (ok. 823-825 r.) w Liber officialis jako już mocno 

zakorzenionej praktyce w tradycji Kościoła
72

. 

Zgodnie z pierwszym wydaniem Pontyfikału Rzymskiego po Soborze 

Trydenckim podczas samego namaszczenia śpiewano hymn do Ducha Świętego: Veni 

Creator Spiritus
73

. Śpiew ten przewidziano jako jedyny w tym miejscu. We 

wcześniejszych źródłach można zauważyć pewne różnice. Nie wspomina o tym śpiewie 

Pontyfikał Rzymski z XII w., natomiast w Pontyfikale Kurii Rzymskiej umieszczono go 

jeszcze przed modlitwą: Deus sanctificationum..., a po nim odmawiano modlitwę: Pater 

noster, poprzedzoną wezwaniem Kyrie eleison i zakończoną wersetami i oracją, w 

których proszono o błogosławieństwo Boże dla przyjmujących święcenia
74

. Zgodnie z 

Pontyfikałem Duranda biskup rozpoczynał antyfonę: Alleluia. Veni Sancte Spiritus... – 

Alleluja. Przybądź Duchu Święty..., a sam Hymn śpiewano tylko podczas oktawy 

Zesłania Ducha Świętego
75

. Pewną dowolność doboru spośród tych dwóch tekstów 

podaje Pontyfikał Piccolominiego, nie rezerwując tych śpiewów do określonych 

okresów liturgicznych
76

.  

W rubrykach prezentowanego Pontyfikału Rzymskiego z 1596 r. zaznaczono, że 

po pierwszym wersecie Hymnu do Ducha Świętego biskup wstawał, siadał na 

faldistorium, oddawał rękawice pontyfikalne, zakładał pierścień, a na kolana 

ceremoniarz kład gremiał. Biskup następnie kreślił olejem katechumenów znak krzyża 

na dłoniach kandydata: pierwszą linię od palca wielkiego prawej dłoni do wskazującego 

lewej dłoni i od palca wielkiego lewej do końca wskazującego prawej dłoni. 

Namaszczając następnie obie dłonie mówił: Consecrare et sanctificare digneris, 

Domine, manus istas per istam unctionem, et nostram bene†dictionem. R. Amen. – 

Racz, Panie konsekrować i uświęcić te ręce, przez to namaszczenie i nasze 

błogo†sławieństwo. R. Amen. Czyniąc natomiast znak krzyża nad złączonymi rękami 

wypowiadał dalszą część formuły: Ut quaecumque benedixerint benedicantur, et 

quaecumque consecraverint, consecrentur, et sanctificentur, in nomine Domini nostri 

Iesu Christi. – Aby wszystko, co one pobłogosławią, było błogosławione, a co 

konsekrują było konsekrowane i uświęcone w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa
77

. 

Formuła ta występuje we wcześniejszych źródłach
78

. Nieco w innej formie można 

                                                 
72

 Por. Martimort. Handbuch s. 39. 
73

 Por. PR 1596 s. 65-66. 
74

 Por. PCR s. 346. 
75

 Por. PGD s. 369. 
76

 Por. Pont.Lib s. 59-60. 
77

 Por. PR 1596 s. 66-67. 
78

 Por. PRG s. 35; PR XII s. 136-137; PCR s. 347; PGD s. 369; Pont.Lib s. 61. 
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odnaleźć ją w Ordines Romani
79

. Według Pontyfikału Duranda, jeżeli było więcej 

kandydatów, to podczas namaszczenia można było śpiewać również sekwencję: Veni 

sancte Spiritus... – Przybądź Duchu Święty
80

. Sam śpiew hymnu do Ducha Świętego 

wskazuje na tradycję gallikańską sięgającą IX w.
81

. Modlitwy natomiast podczas 

namaszczenia powstały w środowisku irlandzko-celtyckim lub starohiszpańskim w 

VI/VII w.
82

 Podobnej treści modlitwę można znaleźć w Missale Francorum
83

. 

Namaszczone dłonie święconych prezbiterów biskup składał razem i 

przewiązywał kawałkiem lnianego płótna, a po obmyciu dłoni i wytarciu rąk podawał 

każdemu kielich wraz z winem i wodą oraz pateną z chlebem. Według rubryk święcony 

prezbiter chwytał patenę pomiędzy palce wskazujące a środkowe dotykając 

jednocześnie czary kielicha, biskup zaś w tym czasie wypowiadał słowa: Accipe 

potestatem offerre sacrificium Deo, Missasque celebrare, tam pro vivis, quam pro 

defunctis. In nomine Domini. R. Amen – Przyjmij władzę składania ofiary Bogu i 

celebrowania Mszy św., tak za żywych, jak też za umarłych: W imię Pańskie. R. Amen
84

. 

Słowa formuły liturgicznej podczas przekazania naczyń liturgicznych były znane we 

wcześniejszych źródłach
85

. W Pontyfikale Duranda biskup kończył tę formułę 

dodatkowo słowami: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
86

. Gest ten należy 

również do tradycji galijskiej z X w.
87

. Podobnie wczesnego średniowiecza, ze 

starożytnej rzymskiej praktyki pochodzi przekazywanie insygniów władzy, same szaty 

zaś nakładano już w VII w. w Hiszpanii
88

. 

 

Koncelebracja sakramentalna Mszy świętej 

 

Namaszczenie dłoni i wręczenie świętych naczyń mszalnych kończyło pierwszą 

część celebracji święceń. Rubryki Pontyfikału Rzymskiego z 1596 r. zamieszczają w 

tym miejscu rozporządzenia dotyczące dalszej celebracji Eucharystii. Biskup mył ręce i 

oczyszczał je używając miąższu chleba, a następnie zasiadał na katedrze lub na 

faldistorium. Wówczas chór odśpiewywał ostatni werset śpiewu po epistole lub 

sekwencji czy też Alleluja. W tym czasie przystępowali dwaj posługujący trzymając 

                                                 
79
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80
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81
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82
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księgę i świecę, aby biskup mógł sam odczytać te teksty liturgiczne. Zaznaczono 

jednocześnie, że Ewangelię miał zaśpiewać jeden z nowo wyświęconych diakonów. W 

czasie śpiewu offertorium przygotowywano odpowiednią liczbę hostii. W tym czasie 

nowo wyświęceni kapłani myli namaszczone ręce posługując się miąższem chleba, 

wodą i wycierali je w swoje puryfikaterze. Biskup po odczytaniu offertorium udawał się 

do faldistorium znajdującego się pośrodku ołtarza, gdzie siedząc przyjmował dary. 

Neoprezbiterzy składali świece i całowali rękę biskupa. Po złożeniu darów i lavabo 

biskup kontynuował Mszę jak zwykle
89

. Podobne przepisy liturgiczne znajdują się w 

Pontyfikale Piccolominiego
90

. 

Rubryki wspominają o pewnej formie koncelebracji nowych prezbiterów, 

rozpoczynając od modlitwy: Suscipe Sancte Pater... – Przyjmij Ojcze Święty... Za 

biskupem, lub też w innym dogodnym miejscu określanym jako hinc et inde (tu i 

ówdzie) lub ubi magis commodum erit (tam, gdzie jest wygodniej) klęczeli mając przed 

sobą księgi liturgiczne. Odmawiali oni wszystkie teksty wraz z biskupem. W 

pontyfikałach Duranda oraz Piccolominiego znajduje się dodatkowe wskazanie, że 

powinni to czynić tacite – po cichu
91

. Ponadto w rubrykach potrydenckich zaznaczono, 

że biskup zwracał się w stronę prezbiterów powoli recytując teksty liturgiczne: gdy 

chodzi o ton powinien to czynić nieco wyżej, tak, aby kapłani mogli wspólnie 

recytować. Szczególną staranność powinni zachować w czasie słów konsekracji, które 

miały być recytowane w tym samym momencie przez neoprezbiterów i przez biskupa
92

. 

Sama forma koncelebracji sakramentalnej podczas święceń jest znana od XIII w. i 

opisana w Pontyfikale Kurii Rzymskiej. Nowo święceni prezbiterzy stawali bowiem z 

boku ołtarza i mając przed sobą mszały po cichu wypowiadali słowa Kanonu wraz z 

biskupem
93

. Dopiero w późniejszym czasie pojawił się przepis dotyczący postawy 

klęczącej neoprezbiterów podczas koncelebracji sakramentalnej
94

. Praktyka ta nie 

przyjęła się w Polsce przed Soborem Trydenckim, o czym świadczy zakaz synodu 

prowincjalnego w Piotrkowie w 1511 r.
95

 

Dalsze rubryki Pontyfikału z 1596 r. dotyczą znaku pokoju, który przekazywano 

od prawej strony celebransa. Nowo wyświęcony prezbiter podchodził do biskupa, od 

którego otrzymywał pocałunek pokoju. Ten znak przekazywali sobie nawzajem 
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pozostali wyświęceni. Jeżeli liczba neoprezbiterów była niewielka, w Pontyfikale z 

1596 r. zaznaczono, że biskup przekazywał znak pokoju każdemu z osobna. Komunię 

Świętą natomiast wyświęceni przyjmowali jedynie pod postacią chleba. Rubryki 

wyraźnie wspominają, że biskup spożywał całą Krew Pańską (totum sanguinem 

sumpserit) i zanim dokonał puryfikacji palców udzielał Komunii Świętej prezbiterom, a 

następnie diakonom i subdiakonom, którzy klękali przed biskupem. Jak zwykle 

odmawiano wówczas modlitwy: Confiteor Deo... – Spowiadam się Bogu... , a biskup 

udzielał absolucji recytując modlitwy: Misereatur... – Niech się zmiłuje... jak też 

Indulgentiam... – Odpuszczenia.... Zaznaczono jednak, że tych modlitw nie odmawiali 

nowo wyświęceni prezbiterzy. Zwykle należało pominąć te teksty, jeżeli w czasie Mszy 

św. wyświęcano jedynie nowych prezbiterów
96

. 

Komunię Świętą przyjmowano z rąk biskupa na najwyższym stopniu ołtarza. W 

rubrykach podkreślono, że podchodzili oni dwójkami, otrzymywali Ciało Pańskie do ust 

wraz ze słowami: Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat te in vitam aeternam – 

Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj Cię strzeże na życie wieczne i całowali 

ręką biskupa. Następnie każdy podchodził do jednego z posługujących, który trzymał 

kielich z winem i puryfikaterz, aby dokonać puryfikacji ust po przyjęciu Komunii 

Świętej. Po zakończeniu tego obrzędu jak zwykle miała miejsce puryfikacja
97

. Dopiero 

po reformie Pontyfikału Rzymskiego w 1962 r. podczas podawania Komunii Świętej 

święconemu prezbiterowi biskup nie wypowiadał żadnej formuły (nihil dicens)
98

.  

 

Przekazanie władzy odpuszczania grzechów i przyrzeczenie posłuszeństwa 

 

Następna część obrzędów święceń miała miejsce po przyjęciu Komunii Świętej. 

Rozpoczynała się ona od śpiewu responsorium: Iam non dicam vos servos, sed amicos 

meos.... – Nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi moimi...
99

 Tekst liturgiczny 

zaczerpnięty został z Ewangelii św. Jana i ukazuje powołanie prezbiterów w 

odniesieniu do Chrystusa, którzy są Jego przyjaciółmi, a nie sługami, gdyż widzieli 

dzieła, które Pan czynił w ich obecności (por. J 15, 15). Dlatego szczególnie brzmią 

słowa drugiej części wersetu responsorium, aby przyjęli oni Ducha Świętego (por. J 20, 

22), gdyż jest On tym, którego pośle im Ojciec (por. J 14, 26). W wersecie tego tekstu 

liturgicznego podkreślono jednocześnie, że wówczas prezbiterzy będą zasługiwać na 

miano przyjaciół Chrystusa, gdy będą czynili to, co im przykazał (por. J 15, 14). 
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Responsorium to występowało w obrzędach święceń już od XIII w., czego przykładem 

jest zarówno pontyfikał Duranda jak też Piccolominiego
100

. 

Zaraz po rozpoczęciu śpiewu responsorium biskup po założeniu mitry zwracał 

się do prezbiterów i przyjmował od nich wyznanie wiary – Skład Apostolski. Na 

podkreślenie w tym miejscu zasługują słowa rubryk, że chodzi o wyznanie tej wiary, 

której będą nauczali (quam praedicaturus est), zaznaczając tym samym wartość 

depozytu głoszonej prawdy
101

. Podobnie wcześniejsze źródła od XIII w. przekazują tę 

praktykę liturgiczną podczas obrzędów święceń
102

. 

Wyznanie wiary było fundamentem przekazania władzy odpuszczania 

grzechów. Biskup zasiadał na faldistorium umieszczonym pośrodku ołtarza i nakładając 

ręce na głowę z każdego kandydatów wypowiadał słowa: Accipite Spiritum Sanctum, 

quorum remiseris peccata, remittuntur eis; et quorum retinueris, retenta sunt. – 

Przyjmij Ducha Świętego, którym odpuścisz grzechy będą, są im odpuszczone, a których 

zatrzymasz, są im zatrzymane
103

. Słowa te nawiązują do wydarzenia w dniu 

Zmartwychwstania w Wieczerniku (por. J 20, 22-23). Rozwijając natomiast ornat 

biskup mówił: Stola innocentiae induat te Dominus – Niech Pan odzieje Cię szatą 

niewinności
104

. W tym miejscu formuły te występowały w pontyfikałach: Duranda i 

Piccolominiego
105

. Sam tekst można jednak odnaleźć jeszcze w starszych źródłach, ale 

wypowiadany był w innym miejscu obrzędu święceń, zaraz po nałożeniu stuły
106

. 

Drugie nałożenie rąk na końcu Mszy św. oraz przekazanie władzy odpuszczania 

grzechów związane z formułą Accipe Spiritum dołączono do obrzędów w XIII w.
107

 

Po przekazaniu władzy odpuszczania grzechów neoprezbiterzy powtórnie 

przystępowali do biskupa, aby złożyć przysięgę wierności. Czynili to w postawie 

klęczącej wkładając swoje dłonie w ręce biskupa. Jeżeli biskup był zwierzchnikiem 

święconego, wówczas formuła liturgiczna brzmiała: Promittis mihi, et successoribus 

meis reverentiam, et obedientiam – Przysięgasz mnie, i moim następcom cześć i 

posłuszeństwo. W innych przypadkach tekst był następujący: Promitis Pontifici, vel 

Praelato, ordinario tuo, pro tempore existenti reverentiam et obedientiam? – Czy 

przysięgasz biskupowi, lub przełożonemu, Twojemu ordynariuszowi ustanowionemu na 

czas, cześć i posłuszeństwo
108

. Po czym każdemu przekazywał pocałunek pokoju. 
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Pierwszym świadectwem przysięgi posłuszeństwa w formie zadawanych pytań jest 

Pontyfikał Rzymsko-Germański
109

. W Pontyfikale Duranda ostatnie słowa zostały 

zamienione miejscami i najpierw przyrzekano posłuszeństwo, a następnie cześć
110

. 

Na zakończenie tej części obrzędów biskup siedząc na fildistorium upominał 

nowych kapłanów zgodnie z formułą liturgiczną: Quia res, quam tractaturi estis... – Ta 

sprawa, którą teraz podejmujecie...
111

. W tym momencie biskup zwracał uwagę na 

odpowiedzialność nowych kapłanów podczas sprawowania świętych misteriów. Stąd 

też upominał, aby przed przystąpieniem do celebrowania Mszy św. nauczyli się spełniać 

święte czynności od innych. Biskup napominał neoprezbiterów, aby nauczyli się od 

doświadczonych kapłanów sposobu konsekrowania Hostii i jej łamania (Hostiae 

consecrationem, ac fractionem). Na to sformułowanie, które pozostało w obrzędach 

święceń aż do reformy Soboru Watykańskiego II zwrócił uwagę Joseph Andreas 

Jungmann, wskazując na sposób dzielenia Hostii na odpowiednią liczbę partykuł. 

Według Missale mixtum z tradycji gallikańskiej Hostię dzielono na dziewięć części, 

gdzie każda z nich symbolizowała wydarzenia zbawcze od Wcielenia aż do 

chwalebnego królowania Chrystusa w niebie i siedem z nich układano w kształcie 

krzyża. Jeszcze bardziej skomplikowany był sposób podziału Hostii znany w tradycji 

irlandzko-celtyckiej. Liczba partykuł wahała się od pięciu do sześćdziesięciu pięciu
112

.  

Napomnienie to w księgach liturgicznych pojawia się w XIII w. w Pontyfikale 

Duranda, jak też zostaje przejęte przez późniejsze źródła. W porównaniu z 

pontyfikałem potrydenckim we wcześniejszych księgach liturgicznych zwracano się do 

kapłanów: fratres carissimi – a nie jak później: filii dilectissimi. Ponadto biskup 

zachęcał, aby neoprezbiterzy celebrowali Mszę św. nie tylko godnie (diligenter), ale 

również z szacunkiem (honeste)
113

.  

Na zakończenie wszystkim neoprezbiterom biskup udzielał błogosławieństwa, 

upraszając jego obfitości dla nowo wyświęconych, aby składali miłe Bogu ofiary 

(placabiles Hostias) za grzechy i przewinienia ludu
114

. Błogosławieństwo to 

występowało we wcześniejszych źródłach w innych miejscach. Według Pontyfikału 

Rzymskiego z XII w., jak też Pontyfikału Kurii Rzymskiej udzielano go zaraz po 

przekazaniu święconym prezbiterom kielicha i pateny
115

. Według Pontyfikału Duranda 
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biskup błogosławił używając tej formuły po odmówieniu Postcommunio
116

, natomiast w 

Pontyfikale Piccolominiego na zakończenie Mszy św.
117

 Dodatkowe błogosławieństwo 

zgodnie z Pontyfikałem Duranda występuje jeszcze przed Agnus Dei. Pontyfikał 

potrydencki nie wspomina o tej formule liturgicznej
118

. 

 

Zakończenie obrzędu 

 

W rubrykach Pontyfikału Rzymskiego zaznaczono, że biskup po zdjęciu mitry i 

usunięciu faldistorium, recytował antyfonę na Komunię i Modlitwę po Komunii czyli 

poscommunio. Dodawał tu również modlitwę z formularza obrzędowego odmawiając je 

pod jednym zakończeniem. Wówczas udzielał błogosławieństwa wszystkim 

zgromadzonym po wcześniejszym rozesłaniu ludu słowami: Ite missa est... lub 

Benedicamus Domino...
119

. 

Biskup siedząc jeszcze raz kierował słowa egzorty do nowo wyświęconych 

prezbiterów: Filii dilectissimi... – Synowie najmilsi...
120

. Na wstępie upominał, aby byli 

świadomi, jaki urząd wzięli i ciężar, który włożono im na barki. Jest to jednocześnie 

zobowiązanie do życia zbożnego i bogobojnego, by podobać się Bogu 

wszechmogącemu. Jednocześnie zwracał się z prośbą o modlitwę za siebie. Do 

wszystkich, którzy otrzymali tonsurę, lub cztery niższe święcenia, aby odmówili siedem 

psalmów pokutnych i Litanię do Wszystkich Świętych wraz z odpowiednimi wersetami i 

modlitwami. Diakonów i subdiakonów napominał, aby odmówili jeden nokturn 

przypadający na ten dzień, a nowi prezbiterzy po odprawieniu swych prymicji w tej 

intencji mieli celebrować trzy Msze św. posługując się odpowiednio formularzami: o 

Duchu Świętym, o Najświętszej Maryii Pannie i o Wszystkich wiernych zmarłych.  

Na zakończenie biskup odczytywał jak zwykle Prolog Ewangelii św. Jana. 

Podobnie czynili to również na swoich miejscach nowo wyświęceni. Następnie biskup 

zdejmował szaty przy katedrze, lub faldistorium. Na zakończenie zaznaczono, że 

neoprezbiterzy składali szaty liturgiczne w odpowiednim miejscu
121

. 

 

Podsumowanie 

 

                                                 
116

 Por. PGD s. 373. 
117

 Por. Pont.Lib s. 66. 
118

 Por. PGD s. 371. 
119

 Por. PR 1596 s. 74. 
120

 Por. Tamże s. 74-75. 
121

 Tamże 



 19 

Obrzęd udzielenia święceń prezbiteratu znajdujący się w Pontyfikale Rzymskim z 

końca XVI w. jest świadkiem praktyki sięgającej czasu średniowiecza. Zarówno 

najstarsze źródła wskazują na teologię sakramentu święceń, jak też umiejscowienie 

prezbiterów w misterium całego Kościoła. Obrzęd ten pod względem treści i układu 

powraca do wcześniejszych znanych pontyfikałów, choć w kilku miejscach różni się od 

najstarszych zachowanych źródeł, wskazując tym samym na pewne novum reformy 

Sobory Trydenckiego, czy też późniejszych poprawionych wydań do Soboru 

Watykańskiego II.  

Formuły liturgiczne zamieszczone w omawianym źródle wskazują na teologię 

dokonującego się obrzędu. Na pierwszym miejscu akcentują fakt misterium sakramentu 

święceń prezbiteratu. Ten aspekt podkreślają zarówno same teksty liturgiczne, jak też 

wykonywane obrzędy: admonicja, nałożenie szat liturgicznych, namaszczenie, 

przyrzeczenie posłuszeństwa i przekazanie władzy odpuszczania grzechów, czego 

znakiem było odwinięcie ornatu. Złożenie płonących świec na ręce biskupa w czasie 

offertorium wskazuje na kapłanów, którzy podobnie mają być światłem świata. Śpiew, 

czy recytacja Litanii do świętych upraszał szczególnego wstawiennictwa tych 

Orędowników w momencie, kiedy wybrani przyjmowali święcenia prezbiteratu. 

Obrzędy święceń prezbiteratu ukazują bogatą typologię biblijną przez odwołanie 

się do postaci Starego Testamentu, jak też wydarzeń nowotestamentalnych. Porównanie 

do siedemdziesięciu mężów wybranych przez Mojżesza, jak też siedemdziesięciu 

dwóch uczniów wysłanych przez Chrystusa wskazuje na powołanie do kapłaństwa w 

kontekście całej historii zbawienia. Jednocześnie podkreśla to jedność kolegium 

prezbiterów, którzy podobnie są związani ze swym biskupem, jak owych mężów z 

Mojżeszem czy uczniów z Apostołami. 

Pontyfikał Rzymski z 1595-1596 r. pozwala poznać liturgię święceń prezbiteratu. 

Umożliwia to również przybliżenie liturgii święceń za czasów św. Wincentego 

Pallottiego w XIX w. Ukazanie teologii i liturgii omawianego obrzędu pozwoli na 

przedstawianie sakramentu święceń we współczesnej praktyce Kościoła, ubogacając to 

doświadczenie o wymiar historyczny. 

 


