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Duch Święty dany od Ojca przez Syna Bożego, tworzący nieustannie żywą 
i życiodajną wspólnotę Kościoła prowadzi dzieło Jezusa Chrystusa na świecie 
i dopełnia wszelkiego uświęcenia1. Owo prowadzenie i dopełnianie przez Du-
cha Świętego stanowią o objawianiu się Jego tożsamości w misji przekonywa-
nia świata o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości (por. J 16,9). Świadectwem 
takiego właśnie objawienia jest też bogactwo charyzmatów, które ukazuje się 
w wielorakich działaniach Kościoła. Do charyzmatów tych należy niewątpli-
wie charyzmat życia zakonnego. Soborowy Dekret o przystosowanej odnowie 
życia zakonnego stwierdza, że charyzmat ten przyjęty jako dar przez poszcze-
gólnych założycieli instytutów zakonnych zgodnie z ich duchem i zamiarem, 
a także zdrową tradycją „stanowi dziedziczną własność każdego instytutu”2. 
Tym samym powinnością instytutów zakonnych jest takie uczestnictwo w ży-
ciu Kościoła, aby zgodnie z własnym charakterem przyswajały sobie zamiary 
i przedsięwzięcia eklezjalnej wspólnoty; także te dotyczące liturgii3.

Ks. dr Szymon Szepietowski SDS – doktor liturgiki, wykładowca w WSD Salwa-
torianów w Bagnie; e-mail: szepiet@sds.pl.

1 IV Modlitwa Eucharystyczna, w: Mszał dla diecezji polskich, wyd. 1, Poznań 1986.
2 DZ 2 a.
3 Pełne brzmienie odnośnego tekstu jest następujące: „Wszystkie instytuty powinny 

uczestniczyć w życiu Kościoła oraz przyswajać sobie, zgodnie z własnym charakterem, 
jego zamiary i przedsięwzięcia odnoszące się do takich dziedzin, jak: biblistyka, liturgi-
ka, dogmatyka, duszpasterstwo, działalność ekumeniczna, misyjna i społeczna, a także 
w miarę sił je popierać”. Cytuję za: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 
Poznań 2012, s. 265.
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Nie sposób więc w tym kontekście nie mówić o  liturgii, która będąc 
wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa4, jawi się jako ekle-
zjotwórcze i pneumatyczne zarazem wielkie, uświęcające dopełnienie dzieła 
Zbawiciela na drogach czasu, aż po nadejście Dnia Pańskiego. W związku 
z tym refleksję podejmowaną w niniejszym artykule tworzyć będą trzy części. 
Pierwsza ukazująca perspektywę pneumatologiczną, zawierająca teologiczny 
opis zasadniczych danych dotyczących zarówno daru Ducha Świętego, jak 
i charyzmatów w perspektywie misterium paschalnego i jego skutków. W dru-
giej części uwaga zostanie skupiona na pneumatycznym wymiarze liturgii ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnienia-kategorii „aktualizacji”. W trzeciej 
części artykułu zostanie zaproponowana interpretacja charyzmatu o. Jordana 
w oparciu o reprezentatywne dane teologiczne tegoż charyzmatu oraz wnioski 
wynikające z wcześniejszych rozważań.

I. Perspektywa pneumatologiczna

Ocena autentyczności daru łaski Ducha Świętego, którym jest charyzmat5 
dany poszczególnym osobom czy grupom osób, a poprzez nie wspólnocie Ko-
ścioła w celu jego budowania, wyrażającym się m.in. w aktach jego jednocze-
nia, wzrostu, wymiany darów, ewangelizacji, udzielenia właściwej odpowiedzi 
na znaki czasu6, jest czynnością rozeznawania; zmierza ona do tego, aby zgod-
nie z zamierzeniem Bożym Kościół mógł przyjąć charyzmat z dziękczynieniem 
i ku pociesze7.

Nieodzownym elementem tej czynności jest poszukiwanie odpowiedniej 
perspektywy teologicznej dla wykazania eklezjotwórczej i trwale aktualizują-
cej się w działaniu Ducha Świętego życiodajnej mocy uzdalniającej osoby czy 
wspólnoty do głębokiego wyrażania niezmierzonej tajemnicy Chrystusa (por. 
Ef 3,14-19). Zadanie to powierzone jest w pierwszym rzędzie biskupom i ich 
najbliższym współpracownikom. W duchu sensus fidei obejmuje też w spo-
sób odpowiedni do zadań i posług pozostałych wiernych tworzących jeden 
Lud Boży.

4 Por. KL 7.
5 Por. Carismi, w: Dizionario di teologia Biblica, red. X.L. Dufour, wyd. 5, Genova–

Milano 1976, kol. 144-145.
6 Por. P. Sawa, Charyzmaty w nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, „Śląskie 

Studia Historyczno-Teologiczne” 2009 nr 2, s. 157-161.
7 Por. KK 12.
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Przyjąwszy, że to właśnie w liturgii jako czynności w najwyższym stopniu 
świętej i skutecznej8 dokonuje się wyrażanie misterium Christi w mocy Ducha 
Świętego, należy uznać, iż będąc działaniem Ducha Świętego, posiada liturgia 
charakter charyzmatyczny; to w liturgii oddawana jest cześć Ojcu w Duchu 
i prawdzie (por. J 4,23-24). W konsekwencji umożliwia to spoglądanie na nią 
jako locus theologicus dla refleksji w obszarze pneumatologii. Stąd też uzasad-
nione jest określenie proponowanej interpretacji mianem pneumatologiczno-
-liturgicznej.

Chcąc właściwie posłużyć się powyższą perspektywą interpretacyjną, trzeba 
przyjąć odpowiednie kryterium, dzięki któremu jaśniej ukaże się zasadność 
i dynamika spojrzenia pneumatologiczno-liturgicznego na zagadnienie cha-
ryzmatu. Kryterium tym jest określenie relacji pomiędzy charyzmatem i  li-
turgią. Staje się to możliwe dzięki ukazaniu odpowiednich danych biblijnych 
traktujących o konstytutywności tej relacji stanowiących zarazem jej charak-
terystykę. Na bazie tej charakterystyki będzie można przejść do dalszej części 
traktującej o związkach charyzmatu z liturgią.

Źródłami ukonstytuowania się nierozłącznej więzi pomiędzy charyzmatem 
i  liturgią są słowa i czyny Jezusa Chrystusa dotyczące zapowiedzi-obietnicy 
Ducha Świętego, które swą realizację otrzymały w Passze Syna Bożego i w wy-
darzeniu Pięćdziesiątnicy. Na związek charyzmatu i liturgii rzuca też światło 
nauczanie św. Pawła o charyzmatach.

Zapowiedzi-obietnice posłania Ducha Świętego, obecne w Ewangelii we-
dług św. Jana, zajmują centralne miejsce w pneumatologii tego ewangelisty 
i stanowią punkty odniesienia dla rozumienia dynamiki objawienia się Jezusa 
Chrystusa wobec świata poprzez działalność apostołów. Moment uroczystej 
zapowiedzi posłania Parakleta wpisuje się w ciąg wcześniejszych zapowie-
dzi, w których Pan Jezus obiecuje tym, którzy w Niego uwierzą, obecność 
Ducha Świętego jako źródła wody żywej (por. J 7,37-39). Swoją kontynu-
ację zapowiedzi te znajdują w misterium paschalnym, w którym Syn Boży 
przekazuje swego Ducha Ojcu (por. J 19,28-30), Jego serce zostaje przebite 
(J 19,31-37), i w którym dokonuje się przekazanie apostołom Ducha Świętego 
czyniącego ich właściwymi depozytariuszami władzy odpuszczania grzechów 
(por. J 20,22-23).

Kiedy spogląda się na teologiczny charakter powyższych tekstów biblij-
nych, uwagę zwraca fakt dwóch zasadniczych procesów: zapowiedzi-obietnicy 
oraz przekazania-otrzymywania Ducha Świętego. Obydwa procesy są ściśle 

8 Por. KL 7.
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złączone i wzajemnie się warunkują. Pierwszy z nich wykazuje przede wszyst-
kim dane dotyczące tożsamości Syna Bożego w Jego relacji do Ojca i uczniów, 
drugi zaś charakteryzuje się wskazaniem roli i skutków obecności Ducha 
Świętego we wspólnocie uczniów, a później Kościoła. Co więcej, kontekst 
tych dynamizmów jest szczególny; jest to bowiem kontekst liturgiczny, który 
warunkuje właściwe rozumienie słów Chrystusa oraz ich interpretacji przez 
autora czwartej ewangelii9.

W powyższym liturgicznym kontekście, na pierwszy plan wysuwa się 
znaczenie nowości, którą objawia Jezus Chrystus. Nowością dla słuchaczy Je-
zusa jest tu przede wszystkim ontyczna jedność z Ojcem, do którego zmierza 
Syn (por. J 5,19-47; 6,43-47). Ci, którzy uwierzą w Syna i w to, czego naucza, 
tj. co objawia o Ojcu, będą mogli uczestniczyć w relacji Ojciec – Syn dzię-
ki darowi  Ducha Świętego. Zapowiedź takiego właśnie udziału zawiera się 
w obietnicy Ducha Świętego w J 7,37-39; pada ona w kontekście żydowskiego 
Święta Namiotów (hebr. sukkoth)10. Słowa Jezusa o Duchu Świętym padają 
w najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, tj. dniu, w którym odbywał 
się tzw. obrzęd wody. W siódmym dniu tego święta kapłani czerpali wodę ze 
źródła Siloe, a następnie siedmiokrotnie obchodzili ołtarz całopalenia znajdu-
jący się w wewnętrznym dziedzińcu świątyni. Procesji tej towarzyszył lud nio-
sący mirt, gałązki wierzby i palmy oraz cytryny – owoce żniw; okrążywszy oł-
tarz, kapłan stojący na podwyższeniu wylewał wodę przez srebrny lejek11. Jezus 
nawiązuje do tego obrzędu i stwierdza, że On jest źródłem wody żywej, która 

9 Por. A. Dalbesio, Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześci-
jańskim, Kraków 2001, s. 50. 

10 Święto przypadające na jesień, upamiętniające zamieszkiwanie Izraelitów w szała-
sach i namiotach, a także związane z wyrażeniem wdzięczności Bogu za dokonane żniwa; 
święto trwało osiem dni. W obrzędowość święta wpisana była symbolika dotycząca różne-
go rodzaju drzew i krzewów (palma, drzewa liściaste, wierzba rosnąca nad potokami czy 
strumieniami), cytryny oraz wody. Jeśli chodzi o znaczenie wody: w ostatnim dniu święta 
Izrael wyrażał wdzięczność Bogu za Jego opiekę i prosił Jahwe o potrzebny deszcz, wodę, 
która podtrzymuje życie człowieka. Modlitwa o potrzebny deszcz odbywała się przed 
otwartą Arką zawierającą zwoje z zapisanym Prawem; w błaganiu o deszcz, o wodę po-
woływano się na wierność patriarchów względem Jahwe. To właśnie intencja dziękczyn-
no-błagalna modlitwy wobec Jahwe, dawcy życia, towarzyszyła obrzędowi wody i została 
podjęta przez Jezusa w Jego wypowiedzi o strumieniach wody żywej. Por. S. Sidhu, Ho-
lidays and Rituals of Jews and Christians, Bloomington 2013, s. 21-23; H. R. Greenstein, 
Judaism: An Eternal Covenant, Eugene 2006, s. 50-52.

11 Zob. Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, 
Warszawa 2001, s. 1143.
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zgodnie z zapowiedzią Pisma wypłynie z jego wnętrza. Janowa interpretacja 
tej obietnicy odnosi moment jej spełnienia do uwielbienia Jezusa, a zatem do 
misterium Jego Paschy. Śledząc reakcje słuchaczy na te słowa Chrystusa, moż-
na dojść do wniosku, że istotnie akceptacja tej obietnicy pozwala odkryć Jego 
tożsamość (prorok, Mesjasz); i przeciwnie, odrzucenie jej skutkuje negacją 
tożsamości i posłannictwa Jezusa Chrystusa (por. J 7,40-44).

W kontekście opisanego wyżej obchodu liturgicznego zwracają uwagę sło-
wa o otrzymywaniu, przyjmowaniu przez wierzących Ducha Świętego. Tym, 
co warunkuje przekaz daru Ducha Świętego, jest uwielbienie Jezusa Chrystu-
sa, którego dokonuje Ojciec, otaczając Syna chwałą (por. J 17,1-5). Tak zatem 
zapowiedź ta wprowadza pewną perspektywę, w jakiej można odczytywać 
związek charyzmatu i liturgii. Jest to perspektywa przekazywania daru Ducha 
Świętego i otrzymywania go przez uczniów. Dynamika przekazu-otrzymy-
wania konstytuuje w pewnym sensie miejsce narodzin związku charyzmatu 
i liturgii, jego podmiotowość.

Przekazywanie Ducha Świętego związane jest z godziną uwielbienia Jezu-
sa Chrystusa. To właśnie w tej godzinie zostaje ukazana i objawiona światu 
tożsamość Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który przyszedł od Ojca, aby 
dokonać dzieła odkupienia. Musi zatem dokonać się przekazanie Ducha Ojcu, 
aby dopełniła się Pascha Syna. Tożsamościowy wymiar Paschy Chrystusa jest 
oparty o dynamizm traditio12. Dar Ducha Świętego rozumiany jako obec-
ność Parakleta darzącego łaską jest istotowo i  jakościowo zapodmiotowiony 
w owym przekazywaniu wszystkiego Ojcu dokonanym w misterium pas-
chalnym i ze względu na nie. Wobec tego można mówić o tym, że związek 
charyzmatu i liturgii w perspektywie traditio jawi się jako wynikający z natury 
tajemnicy paschalnej. Związek ten jest nierozerwalny. Podstawę i celowość 
owego przekazywania odsłania zapowiedź-obietnica Parakleta.

Zapowiedzi-obietnice Parakleta (J 14,16.26; 15,26; 16,6) wskazują na obec-
ność Jezusa Chrystusa i sposób objawiania się Jego tożsamości. Osoba Ducha 
Świętego dokonywać będzie objawienia w taki sposób, aby obecność złączone-
go doskonale z Ojcem Syna Bożego była wyraźnie dostrzegalna, przyjęta i stała 
się zasadniczą treścią nauczania i świadectwa uczniów (prawda, umocnienie 
darem pokoju, przekonywanie o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości). Wobec 

12 Wyrażenie łac. tradito (przekaz) rozumiem jako proces przekazywania, czynność 
przekazywania oraz w sensie równoważnym jako żywą spuściznę, która została przekaza-
na. Por. E. G. Farrugia, G. O`Collins, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem 
angielsko-polskim, Kraków 2002, s. 199.
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wyraźnie zarysowanej perspektywy przyjścia Parakleta, w zapowiedziach wysu-
wa się na pierwszy plan wymiar obecności i tożsamości Syna Bożego, co uwi-
dacznia związek zapowiedzi-obietnicy z przekazywaniem-otrzymywaniem13.

Wyraźnie widać, że w kontekście misterium paschalnego znaczenia nabiera 
zagadnienie takiego przyjęcia daru Ducha Świętego przez uczniów, które ma 
przyczyniać się do głębokiego przeżywania i rozpoznawania tożsamości Syna 
Bożego. Chodzi o takie przekazanie daru Ducha Świętego, które w istocie jest 
przekazaniem tożsamości, jakkolwiek nie w porządku ontycznym, ale w po-
rządku genetycznego uczestnictwa. Jest to właśnie możliwe dzięki obecności 
Ducha Świętego. Obecność tę należy rozumieć jako ciągłą i nieprzerwaną 
(por. J 14,16). Wypowiedź Jezusa koncentruje się na tym, co konstytuuje 
fakt obecności: istnienie, przebywanie i życie. Przekazanie Ducha wiąże się 
z tworzeniem wspólnoty na wzór Ojca i Syna jako wspólnoty życia. Tylko 
w takiej wspólnocie możliwa jest autentyczna traditio obecności i tożsamości. 
W ten sposób w procesie przekazywania Ducha Świętego ujawnia się charak-
ter trynitarny znaczący tym samym życie komunii uczniów. Życie w takiej 
komunii skutkuje nieustannym przekazem życia na wzór życia Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. W ten sposób życie uczniów będzie wykazywać zasadniczą 
odmienność i opozycję wobec życia świata, który nie uczestniczy w procesie 
przekazu daru Ducha i nie może żyć życiem Bożym. Można więc mówić tutaj 
o swoistym, pneumatycznym, trynitarno-komunijnym lex vivendi wspólnoty 
uczniów.

W analizowanej zapowiedzi Parakleta ujawnia się kolejny element kon-
stytuujący związek liturgii z charyzmatem, którym jest rzeczywistość obec-
ności i tożsamości Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Nie sposób rozumieć 
„godziny uwielbienia Chrystusa”, tj. misterium paschalnego, bez całkowitego 
przekonania o Jego obecności i tożsamości. W tym sensie celem przekazania 
daru Ducha Świętego jest nie tyle historyzujące upowszechnianie pamięci, ile 
anamneza – zbawcze uobecnianie dzieła i działania Syna Bożego. Poznanie, 
o którym mówi Chrystus (J 14,20), stanie się zasadniczym skutkiem rozezna-
wania Jego obecności i dzieła (por. 1J 2,22-23; 3,16; 4,2-3). Tak zatem zapo-
wiedź-obietnica Parakleta ujawnia związek charyzmatu i liturgii w ten sposób, 
że o ile liturgia jest wykonywaniem czynności kapłańskiej Jezusa Chrystu-
sa, o tyle charyzmat pozostaje z nią w służebnej relacji: uzdalnia obdarowa-
nych nim uczniów do uczestnictwa w życiu Ojca i Syna poprzez nieustanną 

13 Ze względu na obszerność zagadnienia w artykule zostaje poddana analizie zapo-
wiedź-obietnica z J 14,15-20. 
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anamnezę, będącą gwarancją rozpoznania i przyjęcia obecności i autentycz-
nej tożsamości Chrystusa Pana, uwielbionego arcykapłana dóbr przyszłych 
(por. Hbr 9,11).

Opisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich wydarzenie Pięćdzie-
siątnicy zawiera wizję teologiczną, w której dar Ducha Świętego jest istotowo 
związany z misterium paschalnym. W pierwszym wystąpieniu św. Piotra, 
wyjaśniającym słuchaczom sens zesłania Ducha Świętego, pojawiają się sło-
wa wskazujące na jedność Zmartwychwstałego z Ojcem i Duchem Świętym 
(por. Dz 2,32-33) oraz na konieczność przyjęcia daru Ducha Świętego (por. 
Dz 2,38). Przepowiadanie koncentruje się na dziele zbawienia, jakiego dokonał 
Chrystus, oraz na skutkach tego dzieła i konsekwencjach z nich wynikających 
dla życia słuchaczy. Dar Ducha Świętego, który otrzymali apostołowie, może 
być teraz przekazany. Przyjęcie tego daru jest w istocie całkowicie zależne 
od nawrócenia zmierzającego do chrztu. Tym samym dar Ducha Świętego 
przekazywany jest nie tylko w kontekście dzieła zbawienia, ale jest całkowicie 
w tym dziele obecny. Darem tym jest właśnie życie Jezusa Chrystusa, które-
go „wskrzesił Bóg” (Dz 2,32). Charyzmat jest więc darem zaświadczającym 
o paschalnej, trynitarnej i soterycznej tożsamości inaugurującego swoją misję 
Kościoła. W tym kontekście charyzmat – dar łaski Ducha Świętego jawi się 
jako integralna rzeczywistość każdej liturgii oraz jako zasadniczy element sa-
kramentalnej natury Kościoła.

Mówiąc o charyzmacie, nie sposób nie odwołać się do rozumienia tego 
zagadnienia przez św. Pawła. Apostoł Narodów poświęca temu zagadnieniu 
uwagę14, wpisując zarazem odnośne rozważania w szeroki kontekst swojej 
pneumatologii skupionej wokół tematów takich, jak m.in. relacja Ducha 
Świętego do Kościoła jako Ciała Chrystusa, zasadnicze skutki działania Ducha 
Świętego w życiu przyjmujących Ewangelię (wolność wobec Prawa i niewoli 
grzechu, miłość), relacja Ducha Świętego do Chrystusa15. Rozważania na 
temat charyzmatu św. Paweł podejmuje też ze względu na określoną sytuację 
wspólnot, które przyjąwszy Ewangelię, zaczynają doświadczać pełnego mocy 
działania Ducha Świętego, jednak ze względu na brak wzajemnej miłości 
i niepełne rozumienie celowości objawów Ducha popadają w kryzys rozłamu. 

14 Czyni to w swoich listach: Rz 1,11; 5,15-16; 6,23; 11,29; 12,6; 1Kor 1,7; 7,7; 
12,4.9.28.30-31; 2Kor 1,11; 1Tm 4,14; 2Tm 4,14. Podaję za: G. Rafiński, Pawłowe 
pojęcie charyzmatów, w: Duch Odnowiciel, red. L. Balter, Kolekcja Communio, t. 12, 
Poznań-Warszawa 1998, s. 300.

15 Por. B. Stubenrauch, Pneumatologia – traktat o Duchu Świętym, Kraków 1999, 
s. 76-83.
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Tak zatem cel apostolskiego pouczenia wspólnot o charyzmatach jest natury 
pastoralnej i związany jest także z przeżywaniem liturgii (por. Ef 5,18-20).

Spoglądając na stosunek św. Pawła do rzeczywistości charyzmatów od-
naleźć można zasadniczą oś rozważań, które dotyczą znaczenia charyzmatów 
oraz celowości ich udzielania, co wiąże się z ukazanym wyżej procesem otrzy-
mywania. Chodzi tu o wymiar działania Bożego oraz ludzkiej odpowiedzi na 
to działanie. Wpływ ten manifestował się zewnętrznie, przybierając formy tak 
zwyczajne, jak i nadzwyczajne, które św. Paweł sklasyfikował w tzw. katalogach 
charyzmatów16. Lista charyzmatów jest bogata. Ogólnie można wyszczególnić 
trzy grupy spośród wyliczonych charyzmatów św. Pawła: pierwsza grupa to 
charyzmaty służące przepowiadaniu (proroctwo, pocieszenie, napominanie, 
przemawianie, objawienia, wizje, glosolalia), druga grupa to charyzmaty jako 
szczególne działania (dar uzdrawiania, czynienia cudów), trzecia natomiast to 
służba społeczna, nauczanie i napominanie w codzienności, służenie i kierowa-
nie wspólnotą, dawanie jałmużny17. Wziąwszy pod uwagę zasadnicze założenie 
św. Pawła zawarte w 1 Kor 12,4-7 dotyczące charyzmatów oraz eklezjologię 
wyrażoną w obrazie Kościoła jako ciała Chrystusa (por. Rz 12,4-5), nie ulega 
wątpliwości, że charyzmaty oraz właściwe nimi posługiwanie mają służyć bu-
dowaniu Kościoła.

Teologia charyzmatów św. Pawła odpowiada zatem procesowi przyjmo-
wania; związek charyzmatu z liturgią jest tu obecny ze względu na dzieło bu-
dowania ciała Chrystusa; charyzmat jest powiązany z liturgią, w czasie której 
ma miejsce aktualizacja mocy Bożej w celu wyrażenia tajemnicy Chrystusa. 
Poprzez poznanie i uczestnictwo w niej istotnie dokonuje się budowanie Ko-
ścioła. Ujawniony zostaje też jednoczący i latreutyczny charakter całej liturgii. 
Poszczególne charyzmaty zgodnie z celem ich udzielenia są darem i wynikają 
z obecności uwielbionego Kyriosa. Szczególnie te związane z urzędem (apo-
stolstwo, proroctwo, nauczanie) służą liturgii; można powiedzieć, że są chary-
zmatami o rdzeniu liturgicznym. Pozostałe można określić mianem dopełnia-
jących względem liturgii, ukierunkowanych na diakonię i martyrię (glosolalia, 

16 Więcej na temat charyzmatów w nauczaniu św. Pawła m.in. w: J. Kudasiewicz, Rola 
charyzmatów w Kościele pierwotnym w świetle listów św. Pawła, w: Materiały pomocnicze 
do wykładów z biblistyki, red. S. Łach, M. Filipiak, H. Langkammer, t. 4, Lublin 1979, 
s. 97-112; R. Bartnicki, Dary Ducha Świętego w świetle tekstów biblijnych, „Warszawskie 
Studia Teologiczne” 19(2006), s. 171-184; A.M. Buscemi, Duch Święty w listach św. Paw-
ła, „Seminare” 25(2008), s. 77-94.

17 Por. B. Stubenrauch, Pneumatologia, s. 84-86.
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uzdrawiania, czynienia cudów, rozpoznawania duchów, tłumaczenia języków, 
pomocy, wiary, rozdawania, pełnienie uczynków miłosierdzia).

Jest więc charyzmat włączony w liturgię i jako taki ukierunkowany ad intra 
i ad extra względem życia Kościoła. Takie ukierunkowanie stanowi o dyna-
mice charyzmatyczno-liturgicznej każdej celebracji; co więcej, to w liturgii 
dokonuje się aktualizacja wszelkich charyzmatów. Dzięki dynamice tradito 
nie występuje konflikt ani sprzeczność pomiędzy objawami Ducha, które 
manifestując się w historii zbawienia, zostają w określony sposób włączone 
w liturgiczne życie Kościoła, znajdując w misterium paschalnym swoje po-
twierdzenie, i konstytuujące je źródło, tj. życie uwielbionego Pana nieustannie 
udzielane przez i w mocy Ducha Świętego. Z powyższej perspektywy wyłania 
się dogodne spojrzenie na liturgię. 

II. Perspektywa liturgiczna

Ukazane wyżej powiązania liturgii i charyzmatu wskazują na dynamiczną 
obecność Ducha Świętego, który jest życiem ożywiającym Ciało Chrystusa, 
tj. Kościół. To ożywianie eklezjalnej wspólnoty realizuje się jako czyn Chrystu-
sa Arcykapłana żyjącego w swoim Kościele – czynem tym jest właśnie liturgia. 
Dzięki Duchowi Świętemu liturgia jest i manifestuje się wobec świata jako 
autentyczne życie Chrystusa. Z jednej strony to życie jest objawiane i przeży-
wane w komunii Kościoła, z drugiej zaś pozostaje w wielowymiarowej relacji 
do będących poza tą komunią. W liturgii jest więc aktualizowana i realizowa-
na zapowiedź Parakleta oraz wylanie Jego darów ze względu na dzieło Jezusa 
Chrystusa ku chwale Ojca18. Takie ujęcie obecności Ducha Świętego w liturgii 
pozwala wskazać na dwa zasadnicze skutki tej obecności, którymi są zagwaran-
towanie zgromadzonej wspólnocie obiektywnej obecności Pana w sakramen-
talnej anamnezie oraz pomoc zebranym w zrozumieniu sposobów obecności 
Jezusa Chrystusa wraz z przyjęciem odpowiedniej wobec Niego postawy19.

Liturgia sprawowana mocą Ducha Świętego jawi się więc jako rzeczywi-
stość komunikowania życia Bożego20. Każdy akt liturgiczny jest w tym sensie 
właściwym aktem działającego Ducha Świętego pod osłoną dostrzegalnych 

18 Por. KKK 1104.
19 Zob. W. Świerzawski, Rola Ducha Świętego wobec misterium Chrystusa w sprawowa-

niu liturgii, „Anamnesis” 1997/98 nr 4, s. 19-37. 
20 Por. B. Nadolski, Liturgika fundamentalna, t. 1, Poznań 2014, s. 35.
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znaków, tak słów, jak i gestów czy posłużenia się rzeczami, które wyrażają 
jakąś zasadniczą prawdę tego życia i wprowadzają w jego misterium. Z tej 
racji liturgia jest rzeczywistością przekazywania łask, rzeczywistością osiąga-
nia w nich udziału; troska o takie właśnie pojmowanie liturgii była obecna 
w procesie odnowy liturgicznej21. Ten komunijno-charytologiczny charakter 
życia liturgicznego jawi się wyraźniej, gdy zostaje odniesiony do centrum li-
turgii, tj. misterium paschalnego. Jeżeli bowiem odkupienie dokonane przez 
Chrystusa na drodze Jego ofiary i uwielbienia umożliwia „śmiały przystęp do 
Ojca” (Ef 3,12), to zrodzona w ten sposób komunia odkupionych nie może być 
ukierunkowana inaczej jak tylko na życie łaski komunikowane mocą Ducha 
Świętego w celebracji liturgicznej.

Tak zgromadzony i celebrujący liturgię Kościół jest otwarty i gotowy na 
przyjmowanie wszelkich darów od uwielbionego Pana. Otwartość i gotowość 
Kościoła pochodzi od Ducha Świętego, który ożywia słowo, gromadzi wier-
nych w jedno, uzdalnia do modlitwy i wyznawania wiary, daje przedsmak 
przyszłości, objawia tajemnice Chrystusa w czasie22. Wielorakość i bogactwo 
oczekiwanych darów wyrażają zarówno modlitwy formularzy mszalnych, 
proklamowane słowo Boże, a definitywnie i najpełniej Najświętsze Ciało 
i Krew Pańska, jak też i czynności (działania) podejmowane w ramach litur-
gicznej actio. W ten sposób życie zgromadzonej wspólnoty i poszczególnych 
jej członków nie jest sztucznie rytualizowane, ale staje się rzeczywistą relacją, 
 pogłębianą więzią, która istotnie buduje Ciało Chrystusa, odnawia i wzmacnia 
Kościół.

W świetle powyższych refleksji można powiedzieć, że dochodzi do tego, 
co Czwarta modlitwa eucharystyczna określa mianem dopełnienia wszelkiego 
uświęcenia. Dokonuje się uświęcenie Kościoła w Duchu Świętym. Uświęca-
nie Kościoła w czasie liturgii dokonuje się nieustannie ze względu na samą 
obecność Chrystusa pośród swego ludu; jednakże wydaje się, że znajduje ono 
swoje ugruntowanie właśnie w momencie przyjmowania darów będących 
owocem Bożego życia udzielanego przez Ducha Świętego; dokonuje się ono 
w liturgii sakramentalnie, co oznacza, iż będąc aktem upodobnienia się do 
jedynie Świętego Boga, realizuje się przez przyjęcie łaski i życie zgodne z tym, 
co ona oznacza i umożliwia (owocność łaski). Dzięki temu utworzona zo-
staje droga do przyjmowania i rozwijania charyzmatów – darów łaski. Życie 
Kościoła zgromadzonego na liturgii staje się życiem bogatym w charyzmaty, 

21 Por. KL 21.
22 Por. J. Warzeszak, Pneumatologia współczesna, Warszawa 2009, s. 166-175.
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bogatym w łaskę uzdalniającą wspólnotę do dalszego budowania Ciała Chry-
stusa przez służbę. Szeroką perspektywę tego budowania sugeruje zarówno 
czynność „dopełniania”, tj. doprowadzania do realizacji – pełni zgodnie z wolą 
Bożą w Chrystusie23, jak też charakter kwalitatywny tej czynności (wszelkiej) 
wskazujący na zakres uniwersalny, powszechny, obejmujący całą rzeczywistość 
z każdą formą jej istnienia.

Życie Chrystusa udzielane przez i w Duchu Świętym podczas liturgii skut-
kuje udzielaniem – przyjmowaniem łaski, będącym aktem uświęcenia. Uzy-
skuje ono w liturgii charakter niejako misyjny, ad extra (wszelkie uświęcenie) 
i wskazuje na Chrystusa jako arcykapłana dóbr przyszłych (por. Hbr 9,11). 
Liturgia zatem, stając się rzeczywistością przyjmowania i życia Bożymi darami, 
a zarazem „miejscem” uświęcania, jest też „pomostem” łączącym przeszłość 
z przyszłością w liturgicznym hodie, co sprawia, że istotnie jest ona syntezą 
historii zbawienia. Dlatego też w liturgii znajduje swoją aktualizację wszelki 
charyzmat, który został dany Kościołowi i wiąże się z nim jako dany i zada-
ny przez Chrystusa w Jego żywym czynie (liturgia) mocą Ducha Świętego. 
W konsekwencji wyraźniej dostrzec można związek pomiędzy historią zbawie-
nia i liturgią w kontekście pneumatologii liturgicznej. Uświęcenie dokonywane 
w liturgii jest ukierunkowane na nadzieję i ma charakter prognostyczny. Cha-
ryzmat zapodmiotowiony w misterium paschalnym, służebny wobec liturgii 
i w niej się aktualizujący jest dla Kościoła świadectwem Bożej dobroci i opieki, 
i jako taki pozostaje znakiem zbawczej mocy Boga w historii. 

III. Charyzmat o. Jordana

Czcigodny sługa Boży o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) 
włączył się w budowanie Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa. Jednym 
z charyzmatów, który otrzymał, był dar łaski uzdalniający go do powołania 
wspólnoty wiernych, którzy przez świadectwo życia mają ukazywać światu 
Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, czyli salwatorianów. O. Jordan w posłu-
szeństwie wiary przyjął jako zasadnicze i kluczowe znaczenie i charakter tego 

23 Pełnią osobową bóstwa jest Chrystus, a przez włączenie w Jego Ciało (Kościół), 
tworzący eklezjalną wspólnotę mają udział w tej pełni, co wyraża się na drodze tak sa-
kramentalnego, jak i pozaliturgicznego działania wiernych. Por. Pienezza, w: Dizionario 
Biblico GBU, red. R. Diprose, Chieti-Roma 2008, s. 1223-1224.
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charyzmatu, odnajdując je określone w objawionym słowie Bożym (J 17,3; 
Mt 28,19-20; Mk 16,15; Dn 12,3)24.

Z uwagi na tematykę powyższych danych biblijnych charyzmat ten bardzo 
dobrze koresponduje z dynamiką pneumatologii liturgicznej. Z jednej stro-
ny dochodzi do głosu rzeczywistość życia Bożego, które udzielane jest mocą 
Duch Świętego, z drugiej zaś moment takiego poznania Boga, które jest 
owocem przyjęcia tożsamości-obecności i posłannictwa Jezusa Chrystusa. Do 
takiego przyjęcia prowadzi nauczanie będące zasadniczą czynnością składową 
głoszenia Ewangelii. Skoro zatem charyzmat ten został przyjęty przez Kościół, 
zasadne jest pytanie, w jaki sposób jest on aktualizowany w liturgii i jakie są 
tego konsekwencje. Innymi słowy, w jaki sposób, w czasie liturgii dokonuje się 
uświęcenie ludu Bożego, któremu został podarowany charyzmat o. Jordana, 
o którym mowa.

Jak wykazano wyżej, w liturgii udzielane jest wiernym życie Boże w Du-
chu Świętym. Niewątpliwie jest to też moment takiej partycypacji w Bogu, 
który sięga wieczności. Jak naucza Kościół, liturgia sprawowana na ziemi jest 
przedsmakiem, zapowiedzią i udziałem w liturgii niebieskiej, sprawowanej 
w wieczności25. Tym samym akty liturgiczne jawią się jako mające udział w li-
turgii nieba, a świadomy i czynny udział w celebracji otwiera wiernych na pe-
dagogiczny wymiar liturgii. Stąd też w liturgii ma miejsce aktualizacja ważnej 
rzeczywistości charyzmatu o. Jordana, a mianowicie takiego przekazu życia, 
który prowadzi do przyjęcia Go jako życia wiecznego. Wszystko, co mocą Du-
cha Świętego czynione jest w celebracji liturgicznej, posiada ukierunkowanie 
na wieczną wspólnotę Ojca, Syna i Ducha Świętego i ostateczny w niej udział 
ludzkości. Charyzmat o. Jordana jest więc aktualizowany w ten sposób, że ce-
lebrująca liturgię wspólnota staje się wspólnotą poznającą uwielbionego Pana 
jako posłanego od Ojca, a poznając Go, przyjmuje ofiarowane przez Niego ży-
cie obecne w sakramentalnych rzeczywistościach łaski. Dokonuje się to przede 
wszystkim w Eucharystii. Relację Eucharystii sprawowanej w doczesności 
do rzeczywistości życia wiecznego przyjęto w tradycji liturgicznej określać 
pojęciem „zadatku”, łącząc je z poszczególnymi wyrażeniami wskazującymi 
na różne skutki uczestnictwa w Eucharystii: zadatek wiecznego odkupienia, 

24 Podaję za: Międzynarodowa Komisja ds. Charyzmatu, Towarzystwa Boskiego Zba-
wiciela, Charyzmat, misja, duchowość i tożsamość salwatoriańska, www.sds.org/pl/o-nas/
rodzina-salwatorianska/charyzmat, [dostęp: 22.05.2018].

25 Por. KL 8; KKK 1090. 
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zadatek naszego zbawienia, zadatek nieśmiertelności, zadatek życia wiecznego, 
zadatek niebieskiej chwały26.

Inną doniosłą rzeczywistością charyzmatu o.  Jordana jest nauczanie. 
W świetle Mt 28,19-20 połączone jest ono z sakramentalnym wprowadza-
niem we wspólnotę życia Trójcy Świętej (chrzest) oraz wszczepianiem w życie 
wiernych umiejętności, dzięki którym nauka Chrystusa zostanie zachowana. 
Nauczaniu temu ma towarzyszyć przekonanie o ciągłej obecności Chrystusa 
pośród swoich uczniów. Nauczanie w czasie celebracji liturgicznej może być 
rozumiane jako sakramentalny przekaz wspólnocie prawd wiary dotyczących 
życia Bożego w konkretnej rzeczywistości życia człowieka i świata. Będąc czyn-
nością liturgiczną, nauczanie ma na celu doprowadzenie wiernych do ścisłej 
wspólnoty z Chrystusem i między sobą. Zawiązanie tej wspólnoty jest dziełem 
Ducha Świętego obecnego zarówno w nauczających, jak i w przyjmujących 
naukę. Dynamika nauczania podejmowanego w liturgii jest natury mistago-
gicznej, co umożliwia takie wprowadzenie prawd wiary w życie człowieka, że 
ich przyjęcie owocuje partycypacją osoby czy wspólnoty w określonej tajem-
nicy Chrystusa, celebrowanej w liturgii. W tym sensie charyzmat o. Jordana 
jest aktualizowany w aktach nauczania, które powinno koncentrować się na 
dwóch zasadniczych rzeczywistościach liturgii: życia w Bogu jako komunii 
osób Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz na ukazaniu takich sposobów pod-
trzymywania tego życia, których źródło i dynamizm zawarte są w poznaniu 
i przyjęciu określonej tajemnicy życia Chrystusa.

Nakaz misyjny Chrystusa (Mk 16,15) dobrze koresponduje z uświęcającym 
działaniem Ducha Świętego w czasie liturgii, na które wskazuje przywołany 
wyżej fragment Czwartej modlitwy eucharystycznej. Wszelkie uświęcenie obej-
muje całe stworzenie i dlatego nakaz Chrystusa należy widzieć w kontekście 
związku Ewangelii z dziełem stworzenia. W liturgii związek ten jest trwale obec-
ny; co więcej, jest on nieustannie odnawiany i pogłębiany. Dzieje się tak, ponie-
waż celebracja misterium paschalnego w liturgii Mszy św. lub jakiegoś aspektu 
tego misterium w pozostałych sakramentach jest w istocie aktem odnowienia 
stworzenia mocą Ducha Świętego; akt ten jest równocześnie aktem powołania 
do nowego życia w Bogu. Dobrze oddają to słowa św. Pawła, o tym, że kto 
pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem (por. 2Kor 5,17). W celebracji 
liturgicznej głoszona Ewangelia jest rzeczywiście Ewangelią życia; gdy bowiem 
w Kościele czyta się Pismo Święte, to sam Chrystus jest obecny w swoim słowie 

26 Zob. K. J. Pruszyński, Eucharystia zadatkiem życia wiecznego, „Studia Teologiczne 
Białystok, Drohiczyn, Łomża” 18(2000), s. 166-167.
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i przemawia do swego ludu (por. KL 7). Tym samym w liturgii na sposób sakra-
mentalny dokonuje się głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Wobec powyższego liturgiczną rzeczywistością, w której dokonuje się 
aktualizacja charyzmatu o. Jordana, są te akty liturgiczne, które wyraźniej 
wskazują na odnowę życia, na fakt nowego życia inspirowanego misyjnym 
i liturgicznym przepowiadaniem słowa Bożego. Wydaje się zatem, że dogodną 
tematyką w nauczaniu podejmowanym przez duchowych synów o. Jordana 
powinna być ta dotycząca odnowy życia w Duchu Świętym, przyjmowania 
słowa Bożego, okazanego i przyjętego miłosierdzia Bożego jako „wydarzenia” 
nowego życia, celebrowania radości życia jako daru oraz nawrócenia jako 
procesu narodzin nowego człowieka. Sprzyja temu charakter odnowy liturgii 
podjętej przez Sobór Watykański II, gdzie rola i znaczenie obecności słowa 
Bożego zostały wyeksponowane w księgach liturgicznych.

Wziąwszy pod uwagę powyższą charakterystykę liturgicznej aktualizacji 
charyzmatu o. Jordana, można podjąć próbę określenia jego specyfiki. Wydaje 
się, że można ją oddać następująco: nauczanie prowadzące do życia, do zba-
wienia. Założyciel salwatorianów żył gorącym pragnieniem, aby jak najwięcej 
osób przyswoiło sobie naukę Ewangelii. Stąd można przyjąć, że charyzmat 
o. Jordana to nauczanie, które wpisuje się Pawłowy katalog charyzmatów, tych 
dotyczących przepowiadania, a zatem złączonych z urzędem. Nauczanie było 
pierwotnym zamiarem Założyciela, czemu dał wyraz, nadając przyszłej wspól-
nocie takie nazwy, jak: Apostolskie Towarzystwo Nauczania oraz Katolickie 
Towarzystwo Nauczania.

Sposób realizacji charyzmatu o. Jordana w świetle pneumatologii liturgicz-
nej został w niniejszym artykule jedynie zarysowany. Podstawowym obszarem 
tej realizacji jest przedstawiona wyżej rzeczywistość aktualizacji liturgicznej 
charyzmatu. Pogłębione studium realizacji charyzmatu o. Jordana (nauczanie) 
w kontekście pneumatologicznej rzeczywistości liturgii jest zadaniem wykra-
czającym poza ramy tego artykułu. Należałoby bowiem zbadać pneumatyczny 
wymiar nauczania – przepowiadania liturgicznego, dokonać – w celu ustalenia 
punktu odniesienia i porównania – charakterystyki euchologii liturgicznej 
dotyczącej wybranych świętych i błogosławionych (najlepiej doktorów Ko-
ścioła, wychowawców i nauczycieli), wskazać ukierunkowanie na misterium 
paschalne oraz przedstawić perspektywę recepcji dla wspólnoty.

* * * 
Pneumatologia liturgiczna może stanowić pomocne narzędzie w procesie 

teologicznej intepretacji zagadnienia charyzmatu poszczególnych założycieli 
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instytutów zakonnych. Dzięki zastosowaniu jej perspektywy dowartościowany 
zostaje związek pomiędzy danym charyzmatem a pneumatologicznym wymia-
rem misterium paschalnego. To sprawia z kolei, że recepcja charyzmatycznej 
tradycji i jej interpretacja we wspólnocie danego instytutu nie ograniczają się 
do wymiaru czysto historycznego, ale mogą być właściwie przeżywane w hi-
storii zbawienia, której syntezą jest liturgia.

Nie sposób bowiem przyjąć lepszego sposobu podtrzymywania żywej pa-
mięci charyzmatycznej (proces tradycji) i nadawania jej wciąż nowego wyrazu 
(tożsamość charyzmatyczna instytutu w dziełach apostolskich), jak właśnie 
poprzez rozpoznanie w życiu liturgicznym Kościoła cech właściwych danemu 
założycielowi i instytutowi. Dzięki temu łatwiej można wykazać nie tylko spe-
cyfikę danej wspólnoty zakonnej, ale też waloryzować znaczenie dobrze pojętej 
aktualizacji charyzmatu. Taka perspektywa odpowiada pneumatologicznej 
dynamice liturgii, której podstawy nakreślił Katechizm Kościoła katolickiego, 
ukazując takie działania Ducha Świętego w liturgii, jak: przygotowanie na 
przyjęcie Chrystusa, przypominanie i ukazywanie Chrystusa, uobecnianie 
i aktualizacja misterium Chrystusa oraz jednoczenie Kościoła z życiem i posła-
niem Chrystusa27. Odczytanie charyzmatu w ten sposób może być pomocne 
dla instytutów zakonnych oczekujących na beatyfikację czy kanonizację swo-
ich założycieli; to przecież w modlitwie liturgicznej Kościoła sławi się działanie 
Boże objawione w życiu danej osoby błogosławionej czy świętej, co wyrażają 
formularze mszalne, szczególnie kolekty.

Wydaje się zatem, że i tą drogą można podążyć, przyjmując z dziękczynie-
niem i ku pociesze charyzmat Czcigodnego Sługi Bożego, o. Franciszka Marii 
od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek w stulecie Jego 
narodzin dla nieba.

THE CHARISM OF FATHER JORDAN IN THE LIGHT 
OF THE LITURGICAL PNEUMATOLOGY

Summary

Holy Spirit leads the Church on the paths of the time bestowing it with different 
charismas. Charismas are the testimony of Triune God’s love for the Church, which 
by accepting them, grows as the Mystical Body of Christ.

27 Por. KKK 1091-1112.
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In the liturgy Holy Spirit nurtures the faith of God’s people and makes manifest 
the paschal mystery, enabling the faithful to accept various graces which bind them 
more closely with the work of redemption and qualify them for the service of broth-
ers. The liturgy therefore, being the exercise of the priestly function of Christ, also 
has the charismatic character. It is in liturgy that the fullest building of the ecclesiastic 
community takes place.

Father Francis Mary of the Cross Jordan (1848-1918) multiplied the heritage of 
the faith of the Church calling into being the religious community of Salvatorians. 
Basing the understanding and the practice of the Salvatorian charisma on the founda-
tion of the word of God (J 17:3; Mt 28:19-20; Mk 16:15; Dn 12:3), he bore witness of 
life conforming to the divine will. The Church celebrates this truth in liturgy by the 
power of the Holy Spirit and becomes a community, which recognizes, accepts and 
adores Jesus Christ. Consequently, the actualization of Fr. Jordan’s charism takes place 
in liturgy and always finds its source and fulfilment in the paschal mystery.

Słowa kluczowe: 
liturgia, pneumatologia liturgiczna, charyzmat o. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana, salwatorianie.
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liturgy, liturgical pneumatology, charisma of Father Francis Mary of the Cross 
Jordan, Salvatorians.


