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PRZEDMOWA

Z całą pewnością w życiu praktykującego katolika uczestnictwo 
we Mszy świętej i innych obrzędach liturgicznych Kościoła 

stanowi centralne miejsce. Tymczasem, i jest to pewien paradoks, 
liturgia, choć tak częsta, być może nawet codzienna, ciągle jesz-
cze stanowi obszar nieznany. Z drugiej strony, dla wielu katoli-
ków poszczególne ceremonie i obrzędy liturgiczne tak bardzo 
spowszedniały, że nie tylko nie potrafią oni wyjaśnić i zrozumieć 
ich głębokiego znaczenia, ale często nawet nie zastanawiają się 
nad ich sensem. Liturgia zaś jest szczytem, do którego zmierza 
wszelka działalność Kościoła. Jest jednocześnie źródłem, z któ-
rego wypływa cała jego moc (konstytucja soborowa Sacrosanctum 
concilium, nr 10). Posługa apostolska, nauczanie i przepowiadanie 
Ewangelii, ma na celu włączenie do wspólnoty Kościoła jak naj-
większej liczby ludzi, umożliwienie im uczestnictwa w Ofierze 
Pańskiej i umacnianie się sakramentami świętymi. Liturgia jest 
nie tylko publicznym hołdem jaki Kościół – Mistyczne Ciało 
Chrystusa, wraz ze swą Głową - składa najwyższemu Bogu, ale 
jest też wyrazem naszej wiary i najskuteczniejszym sposobem 
nauczania. Bardzo trafnie sformułował to papież Pius XI w ency-
klice Quas primas z 1925 r., ustanawiając święto Chrystusa Króla. 
Papież podkreślił, że w celu pouczenia ludzi o prawdach wiary 
i podniesienia ich do radości życia wewnętrznego daleko sku-
teczniejsze są doroczne obchody świętych tajemnic, niż choćby 
najpoważniejsze dowody Kościoła nauczającego. Dowody te są 
zwykle dostępne niewielkiej tylko liczbie uczonych, natomiast 
obchody liturgiczne prawd naszej wiary pouczają wszystkich 
wiernych. Dodatkowo pobudzają one zarówno umysł jak i serce 
człowieka, a przy tym powtarzane są regularnie każdego roku 
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(tamże). Podobnie Pius XII w encyklice Ad Coeli Reginam z 1954 
r. podkreślił dydaktyczny charakter liturgii: „Święta liturgia, 
która jest jakby żywym zwierciadłem nauki, przekazanej przez 
przodków i przyjętej przez wiernych…”

To fundamentalne znaczenie liturgii w życiu Kościoła i je-
go misji ewangelizacyjnej doskonale rozumiał Benedykt XVI, 
krocząc w ten sposób śladami swoich wielkich poprzedników 
minionego stulecia. Kard. Józef Ratzinger, po wyborze na Stolicę 
Piotrową, przyjmując imię i patronat św. Benedykta, dał zasad-
niczą wskazówkę co do kierunku, jaki zamierzał nadać swojemu 
pontyfikatowi. List apostolski motu proprio Summorum Pontificum 
z 2007 r. doskonale to ilustruje. Benedykt XVI wspomniał w nim 
o najbardziej zbawiennym przykazaniu Reguły św. Benedykta: 

„Nie przedkładaj niczego nad służbę Bożą”. Podkreślił również, 
że dzięki wpływowi synów św. Benedykta „liturgia według zwy-
czaju rzymskiego zapłodniła nie tylko wiarę i pobożność, ale 
także kulturę wielu ludów” i była ona w ciągu wieków „potężnym 
bodźcem dla życia duchowego niezliczonych świętych”.

Bez wątpienia, przywracając tradycyjnej liturgii łacińskiej jej 
pełne prawo obywatelstwa jako nadzwyczajnej formy rytu rzym-
skiego, Benedykt XVI dokonał aktu mającego na celu pojedna-
nie i umocnienie jedności w Kościele. Jako następca św. Piotra, 
któremu została powierzona cała owczarnia Chrystusowa, miał 
pełną świadomość konieczności podjęcia starań, aby „ci, którzy 
prawdziwie chcą jedności Kościoła, mogli w tej jedności pozostać 
lub do niej powrócić” (List Benedykta XVI do Biskupów z 2007 
r. wydany z okazji publikacji motu proprio Summorum Pontifi-
cum). I trzeba powiedzieć, że chodzi tutaj o coś więcej niż tylko 
zwrócenie się do wiernych związanych z Bractwem Kapłańskim 
Świętego Piusa X. Przypomnienie o legalności i dostępności 
nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego to również odpowiedź na 
rzeczywistość XXI wieku, gdzie wielu młodych ludzi odkrywa 
starą liturgię i zachwyca się jej pięknem i głębią. Z racji swojego 
wieku nie mają oni nic wspólnego z posoborowym zamieszaniem 
i ideologicznymi dyskusjami. Motu proprio staje się w ten sposób 
również pomostem łączącym bolesną przeszłość i teraźniejszość, 
wolną od ideologicznych pobudek. Trzeba podkreślić, że Be-
nedykt XVI podjął ten wysiłek nawet wtedy, kiedy jego otwarta 
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postawa spotykała się z brakiem zrozumienia i wzajemności, 
a nawet niekiedy z wrogością i świadomym torpedowaniem 
jego działań. 

Papież spoglądał nawet znacznie dalej. Publikując motu pro-
prio Summorum Pontificum przypomniał, że „to, co poprzednie 
pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także 
dla nas”, jednocześnie apelując, abyśmy „zachowali i chronili bo-
gactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła i byśmy dali 
im odpowiednie dla nich miejsce”. To miejsce nie jest bynajmniej 
w muzealnych zakamarkach. Wręcz przeciwnie, nadzwyczajna 
forma rytu rzymskiego staje się narzędziem ewangelizacji i znakiem 
uniwersalności Kościoła, tak w czasie, jak i w przestrzeni. Nie bez 
powodu papież cytuje w motu proprio swojego poprzednika 
św. Grzegorza Wielkiego, który – jak mówi – „z troską prze-
kazywał nowym ludom Europy zarówno wiarę katolicką, jak 
i skarby kultu i kultury zgromadzone przez Rzymian w ciągu 
poprzednich wieków”. Można powiedzieć, że papież pragnął 
w szczególności pobudzić życie duchowe wiernych, karmić je 
skarbami liturgii i zakorzenić w bogatym dziedzictwie Tradycji, 
a tym samym umocnić i tchnąć nowe życie w zachodnie chrześ-
cijaństwo i przywrócić liturgii jej wpływ na kulturę i obyczaje 
społeczeństwa. Odnowienie pamięci i tożsamości naszej cywi-
lizacji chrześcijańskiej stanowi jedyną drogę wyjścia z kryzysu, 
w którym coraz bardziej pogrąża się świat zachodni.

Liturgia Kościoła nie tylko przyciąga dusze do Boga, ale ma 
też na celu przypomnienie człowiekowi jego właściwego stanu 
jako stworzenia przed obliczem Pana. Stworzenia zranionego 
grzechem, które potrzebuje odkupienia i uwolnienia od grzechu. 
Tego uwolnienia człowiek nie znajdzie sam w sobie. Tradycyjna 
forma liturgii łacińskiej o silnie teocentrycznym charakterze, to 
doskonała odpowiedź na współczesną herezję, która stawia czło-
wieka na miejscu Boga. Człowieka, który bez żadnych ograni-
czeń celebruje samego siebie. To dlatego relacje międzyludzkie, 
a także relacje ze światem stworzonym, obarczone brzemieniem 
pychy i samowystarczalności, tak bardzo potrzebują powrotu do 
Stwórcy, zwrócenia się ku Bogu – conversio ad Deum. Rozszerze-
nie dostępu do formy nadzwyczajnej rytu rzymskiego, z jej doskonałą 
dydaktyką, oddziałującą na nasze zmysły i poznanie, ale przede 
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wszystkim z jej harmonijnym rozwojem na przestrzeni wieków, 
może ułatwić powrót do korzeni i przywrócenie właściwego 
obrazu świata, jego Stwórcy i stworzenia.

Aby jednak działania zainicjowane przez Benedykta XVI przy-
niosły obfite i w pełni widoczne owoce, niezbędne jest głębokie 
poznanie liturgii w formie nadzwyczajnej, jak również jej obecnej 
sytuacji w Kościele. Książka ks. dra Dawida Pietrasa powinna 
to w pełni umożliwić. Jest to pozycja o tyle ważna, że pozwala 
w sposób całościowy spojrzeć na to zagadnienie. Bo, o ile poja-
wiły się w różnych językach, także w języku polskim, nieliczne 
opracowania dotyczące różnych aspektów formy nadzwyczajnej, 
żadne z nich nie ma tak kompleksowego charakteru. Autor po-
rusza w swojej pracy wszystkie istotne elementy, od ogólnego 
pojęcia liturgii, poprzez jej rozwój na przestrzeni wieków, do 
jej obecnej pozycji w prawodawstwie kościelnym. Co ważne, 
czytelnik ma okazję zapoznać się nie tylko z zagadnieniami 
dotyczącymi celebracji Mszy świętej, ale również wszystkich 
sakramentów. Dodatkowo atrakcyjność książki ks. dra Pietrasa 
zwiększa rzeczowa prezentacja poszczególnych wspólnot, któ-
rych rysem charakterystycznym jest używanie starszych form 
liturgicznych i niezwykle cenne źródła, które umożliwiają pogłę-
bione studium poruszonych tematów. 

Jako kapłan Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra, jednej 
z tychże wspólnot, z wielką radością i nadzieją przyjąłem mo-
nografię ks. Pietrasa. Radość ta w oczywisty sposób związana 
jest z tematyką, która jest mi bardzo bliska. Bardzo chciałbym, 
żeby przyczyniła się ona do lepszego poznania liturgii, a w szcze-
gólności jej formy nadzwyczajnej. To poznanie z całą pewnością 
będzie służyć głębszemu życiu duchowemu, niezależnie od form 
liturgicznych. Poznawanie liturgii powinno być bowiem zadaniem 
każdego katolika.

Mam również nadzieję, że dzięki pracy autora wiele niepo-
rozumień, niepotrzebnych uprzedzeń i stereotypów dotyczą-
cych nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego – pojawiających się 
wobec wiernych i kapłanów do niej przywiązanych – zostanie 
wyjaśnionych i przezwyciężonych. Mam nadzieję, że praca ta 
będzie szczególnie doceniona przez biskupów i duszpasterzy, 
którzy znajdą w niej odpowiedź na ważne kwestie kanoniczne 
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dotyczące starszej formy liturgii Kościoła rzymskiego. Niestety, 
ciągle jeszcze ze względu na brak znajomości tej problematyki, 
duchowni w sposób pochopny odmawiają wiernym możliwości 
uczestnictwa w liturgii według Mszału św. Jana XXIII albo bez-
podstawnie zarzucają im ducha nieposłuszeństwa i chęć rozłamu 
w Kościele. Oby praca ks. dra Dawida Pietrasa przyczyniła się 
do przezwyciężenia tych trudności i do rozwoju duszpasterstw 
pielęgnujących dawną liturgię. 

Ks. Andrzej Komorowski, FSSP

Fryburg, 26 kwietnia 2021 A.D. 
w święto św. Kleta i Marcelina, 

Papieży i Męczenników 


