IV. FORMACJA LITURGICZNA
Ks. Mathias Auge

Obnażać nadużycia i celebrować w sposób godny
1) Liturgia nie może ulegać manipulacji: jest czymś „otrzymanym” za pośrednictwem tradycji (por. 1 Kor 11,23).
2) Niewłaściwe znaki liturgiczne wypaczają wiarę.
3) Czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, lecz kultem Kościoła
(KL 26).
4) Prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do władzy kościelnej. Przysługuje ono Stolicy Apostolskiej oraz, zgodnie z prawem, biskupowi (KL 22, § 1).
5) Na mocy władzy udzielonej przez prawo, kierowanie sprawami liturgii w ustalonych granicach należy także do różnych prawnie ustanowionych konferencji biskupów, właściwych danemu terytorium (KL 22, § 2).
6) Nikomu innemu, choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować lub zmieniać w liturgii (KL 22, § 3).
7) Każdy spełniający swą funkcję powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych (KL 28).
8) Wprowadzenie do Mszy św. Pawła VI pozostawia pewną swobodę (śpiewy,
słowa powitania, akt pokutny, modlitwa powszechna itp.). Należy przy tym pamiętać,
że każdy gest i słowo muszą być powściągliwe i zgodne z danym momentem celebracji liturgicznej.
9) Nie wystarczy unikać nadużyć. Trzeba, aby gesty i postawy ciała zarówno kapłana, diakona i usługujących, jak i ludu zmierzały do tego, aby cała celebracja odznaczała się pięknem i szlachetną prostotą, aby w pełni przejrzyste było znaczenie jej
poszczególnych części, zaś uczestnictwo wszystkich stawało się łatwiejsze (por.
OWMR 42).
10) Milczenie przewidziane przez rubryki nie może być interpretowane jako pustka, ale jako część celebracji liturgicznej (por. OWMR 45). Podkreśla ono wyraźnie
to, co je poprzedza i co po nim następuje, i w ten sposób na podstawie wewnętrznego
usposobienia uczestniczących jeszcze ściślej łączy ich z tajemnicami celebrowanej
liturgii. Należy unikać, aby celebracja liturgiczna nie była przedłużana przez słowa
i muzykę, ażeby nie była przedłużana przez narastające milczenie, ponieważ w ten
sposób mogłaby przesłonić jej całościowy przebieg.
(Z blogu ks. prof. Matias Auge http://liturgia-opus-trinitatis.over-blog.it/
Tuesday 12 april 2011 – tłumaczył ks. Piotr Duda)

