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Wstęp 

  

„Celebracja sakramentalna składa się ze znaków i symboli. Według Boskiej 

pedagogii zbawienia, ich znaczenia ma swoje korzenie w dziele stworzenia i w kulturze 

ludzkiej, ukonkretnia się wydarzeniach Starego Przymierza, a w pełni objawia w osobie 

i dziele Chrystusa”1. Akt Boskiego Wcielenia dokonał się w konkretnej sytuacji społeczno-

kulturowej, co wpłynęło następnie na przenikanie do form obrzędowych Kościoła 

elementów zaczerpniętych z kultur miejscowych, w które wkraczało chrześcijaństwo 2 . 

Wśród tychże elementów należy wskazać znak namaszczenia olejem, mający długą tradycję 

przedchrześcijańską.  

Kultury antyczne Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu stosowały różnorodne rodzaje 

namaszczeń: zarówno w życiu codziennym, gdzie namaszczenie stanowiło element rytuału 

oczyszczenia, jak i w czynnościach sakralno-kultycznych, gdy namaszczenie posągu bóstwa 

stanowiło akt kultu. W Starym Przymierzu namaszczenie olejem było aktem konsekracji 

osoby lub rzeczy. Mojżesz otrzymał polecenie, by sporządził święty olej do namaszczania 

pokoleń Izraela (Wj 30, 22-33), a przez namaszczenie oliwą konsekrował Aarona na 

arcykapłana, by także jego synowie byli namaszczani, gdy będą wprowadzani w czynności 

kapłańskie (Wj 29, 7. 29). Przez oliwę prorok Samuel namaścił Dawida na króla, a przez ten 

akt przyszły król Izraela został opanowany przez Ducha Bożego (1 Sm 16, 12-13).  

Zapowiedzi Starego Przymierza spełniły się w Jezusie z Nazaretu, którego Bóg 

namaścił Duchem Świętym i mocą. Chrystus to grecki odpowiednik hebrajskiego terminu 

„Mesjasz”, oznaczającego tego, który został namaszczony. W ten sposób „Namaszczony” 

staje się „imieniem własnym Jezusa”3. Przyjął On konsekrację mesjańską, gdy Duch Święty 

zstąpił na Niego po wyjściu z Jordanu, po przyjęciu chrztu z rąk Jana Chrzciciela (Mt 3, 16-

17; Mk 1, 10-11; Łk 3, 21-22; J 1, 32-34). Promulgował ją ludowi, gdy w synagodze 

w Kafarnaum odniósł do siebie proroctwo Izajasza o Słudze Pańskim namaszczonym 

Duchem Świętym (Łk 4, 18-21).  

 
1  Katechizm Kościoła Katolickiego, II wydanie poprawione i uzupełnione, Poznań 2020, nr 1145, s. 288. 
2  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, De Liturgia Romana et inculturatione. 

Instructio Quarta « ad exsecutionem constitutionis Concilii Vaticani Secundi de Sacra Liturgia recte 

ordinandam » ad Const. art. 37-40 Varietates legitimae, 25.01.1994, nr 16, AAS 87 (1995), s. 294. 
3  Katechizm Kościoła Katolickiego…, nr 436, s. 112. 
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Znak namaszczenia oliwą w liturgii chrześcijańskiej pojawił się bardzo wcześnie. 

Choć świadectwa pisane na ten temat z pierwszych trzech wieków są nieliczne, z dużą dozą 

prawdopodobieństwa można przyjąć, że już pierwsze gminy chrześcijańskie przynajmniej 

w pewnym zakresie używały oliwy do dokonywania namaszczeń liturgicznych. Kult 

oddawany w Duchu i prawdzie nie wykluczał stosowania znaków widzialnych dla 

zobrazowania rzeczywistości niewidzialnej, w której działał Duch Święty.  

Tradycja Kościoła przekazała, aby przy sprawowaniu sakramentów przez widzialny 

znak namaszczenia olejem uwidocznić działanie łaski duchowego namaszczenia, które mocą 

Ducha Świętego, napełnia Jego darami, uzdrawia duszę i przynosi pokrzepienie. Liturgia 

Kościoła łacińskiego wyróżnia trzy rodzaje olejów, które nazywa również świętymi: 

krzyżmo święte, olej chorych i olej katechumenów. Dwa pierwsze z nich stanowią 

jednocześnie materię dalszą sakramentów bierzmowania i namaszczenia chorych. Krzyżmo 

święte ponadto stosuje się przy udzielaniu chrztu i sakramentu święceń w stopniu 

prezbiteratu i episkopatu (oprócz namaszczenia kościoła i ołtarza w obrzędzie dedykacji). 

Olejem katechumenów namaszcza się dorosłych, którzy mają przystąpić do sakramentu 

chrztu oraz dzieci w czasie celebracji bezpośrednio przez liturgią tego sakramentu.  

Celem pracy jest przedstawienie norm prawa kościelnego dotyczących stosowania 

olejów świętych w sprawowaniu sakramentów w Kościele łacińskim. Ponieważ jednak 

przedmiotem dysertacji są instytucje prawa kanonicznego funkcjonujące w Kościele od 

najdawniejszych czasów, nie sposób w objaśnieniu norm nie odwoływać się do tradycji 

kanonicznej, w tym do norm prawa kościelnego wyrażonych w licznych źródłach 

liturgicznych. Ukazanie drogi ewolucji norm wyrażonych w przepisach (lex scripta) stanowi 

element niezbędny dla zrozumienia obecnie obowiązującego prawa, a pominięcie tego 

wymiaru nie pozwoliłoby na dokonanie krytycznej analizy aktualnego ustawodawstwa. 

Normatywnym uzasadnieniem dla takiego zakreślenia obszaru badawczego jest przede 

wszystkim kan. 6 § 2 KPK/83, w którym ustawodawca polecił interpretowanie przepisów 

z uwzględnieniem tradycji kanonicznej w tych sytuacjach, gdy obowiązujące normy 

zawierają stare prawo. 

Hipotezą badawczą pracy jest stwierdzenie, że normy o stosowaniu olejów świętych 

przeszły długą drogę ewolucyjną od stopniowego podkreślania licznych wymogów 

dotyczących ważności i godziwości ich błogosławienia (względnie konsekracji) oraz 

używania w posłudze uświęcenia do pewnego rodzaju pomniejszenia ich znaczenia w dobie 

reformy po Soborze Watykańskim II przez wprowadzenie licznych wyjątków od zasad 
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ogólnych. Można przyjąć, że do XX wieku rozwój norm kanonicznych i liturgicznych 

kieruje się w stronę rygorystycznego przestrzegania tradycji normatywnej, co znajduje swoje 

zwieńczenie w Kodeksie Pio-benedyktyńskim, zaś znaczące zmiany dyscypliny nastąpiły 

wraz z posoborową reforma liturgiczna – a w ślad za nią, rewizją prawa kanonicznego 

sfinalizowaną przez promulgację Kodeksu Jana Pawła II z 1983 roku.  

W celu udowodnienia takiego twierdzenia należało odpowiedzieć na kilka 

pomocniczych pytań badawczych: czym są oleje święte i co wykorzystuje się do ich 

sporządzania? Kto jest szafarzem kompetentnym do ich błogosławienia lub konsekracji? 

W jaki sposób dokonywano tych aktów w celebracji liturgicznej do połowy XX wieku? Jakie 

racje kierowały redaktorami posoborowych ksiąg liturgicznych oraz przepisów 

posoborowego Kodeksu prawa kanonicznego w dokonaniu rewizji norm? Jak – w kontekście 

historycznego rozwoju prawodawstwa kościelnego w obszarze zakreślonym przez temat 

pracy – te zagadnienia regulują obowiązujące przepisy prawa kanonicznego? Jak dotychczas 

wykorzystywano oleje święte w sprawowaniu sakramentów wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, namaszczenia chorych i święceń oraz co na ten temat mówi ustawodawca 

kościelny w aktualnych regulacjach?  

Odpowiedzi na te pytania w znaczącym zakresie dostarczyła analiza nie tylko źródeł 

strice prawnych, lecz także materiałów z prac najpierw Komisji redakcyjnej Kodeksu prawa 

kanonicznego z 1917 roku (Pontificia Commissio Legibus Canonicis in Unum Redigendis), 

potem Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej (Consilium ad Exsequendam 

Constitutionem de Sacra Liturgia) i Świętej Kongregacji Kultu Bożego (Sacra Congregatio 

pro Cultu Divino), by wreszcie prześledzić prace nad przygotowaniem posoborowego 

Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, którymi kierowała Papieska Komisja 

ds. Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego (Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici 

Recognoscendo).  

Zagadnienie zaproponowane w temacie pracy do tej pory nie doczekało się 

monograficznego opracowania, zarówno w dorobku doktryny kanonistycznej w języku 

polskim, jak też w językach obcych. Ostania praca naukowa poświęcona temu zagadnieniu 

ukazała się w 1948 roku. Opracowanie P. Hofmeistera4 w znacznej części dotyczy jednakże 

świętych namaszczeń w Kościołach wschodnich, a rozwiązania stosowane w Kościele 

łacińskim są w nim przedstawiane w konfrontacji z praktyką orientalną. Przede wszystkim 

 
4  P. HOFMEISTER, Die heiligen Öle in der morgen- und abendländischen Kirche: Eine kirchenrechtlich-

liturgische Abhandlung, Würzburg 1948. 



WSTĘP 

 

jednak jego podstawowym mankamentem jest czas powstania, który siłą rzeczy nie 

uwzględnia znaczących zmian wprowadzonych po Vaticanum II. Z tych powodów mogło 

więc służyć pomocą jedynie w bardzo ograniczonym zakresie.  

Powyższe nie oznacza jednak, że olea sacra nie pojawiają się zupełnie w literaturze 

kanonistycznej. Wielu autorów podejmowało temat ich stosowania w posłudze 

sakramentalnej w swoich pracach na temat warunków ważności udzielania sakramentów, 

w komentarzach do obydwu Kodeksów prawa kanonicznego dla Kościoła łacińskiego, 

w artykułach i podręcznikach. Podejmując takie zagadnienie badawcze nie sposób przejść 

obojętnie obok dorobku literatury z zakresu liturgiki, teologii liturgii i historii liturgii.  

Ze względów wskazanych powyżej niniejsze opracowanie ma charakter przede 

wszystkim źródłowy, wobec czego większość odwołań znajdujących się w przypisach 

kieruje uwagę czytelnika do źródeł prawnych i liturgicznych. Znacząca liczba tychże źródeł 

nie została dotychczas opublikowana. Zatem, aby właściwie przedstawić zagadnienie 

reformy norm prawnych (kanonicznych i liturgicznych) znajdujących się najpierw 

w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku, potem w księgach liturgicznych 

zreformowanych po Soborze Watykańskim II, a wreszcie w Kodeksie prawa kanonicznego 

z 1983 roku koniecznym było przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w Apostolskim 

Archiwum Watykańskim, w Archiwum Kongregacji Nauki Wiary (aktualnie Dykasterii 

ds. Nauki Wiary), w Archiwum Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych (aktualnie 

Dykasterii ds. Tekstów Prawnych) i w Archiwum Historycznym Papieskiego Uniwersytetu 

Gregoriańskiego w Rzymie.   

Ze względu na brak możliwości zweryfikowania materiału archiwalnego z prac Rady 

ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej (1964-1969) oraz Świętej Kongregacji 

Kultu Bożego (1969-1975) bezpośrednio w Archiwum Dykasterii ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów, badania dotyczące posoborowej reformy liturgicznej oparto 

o kopie tychże materiałów (niestety niepełne), przechowywane w Archiwum Niemieckiego 

Instytutu Liturgicznego w Trewirze (Niemcy) oraz w Archiwum Międzynarodowej Komisji 

ds. Języka Angielskiego w Liturgii (ICEL) w Waszyngtonie (USA). Z pewnością otwarcie 

do konsultacji w archiwach Stolicy Apostolskiej materiałów z okresu pontyfikatu papieża 

Pawła VI (1963-1978) mogłoby rzucić dodatkowe światło na wiele zagadnień poruszanych 

w niniejszej pracy, a których nie udało się w pełni przedstawić właśnie ze względu na brak 

dostępu do akt, o których mowa.  
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Niniejsza dysertacja została sporządzona z wykorzystaniem przede wszystkim 

właściwej kanonistyce metody krytyczno-indukcyjnej. Wyniki badań historycznych 

posłużyły do dokonania – za pomocą metody analitycznej – krytyki wewnętrznej źródeł 

prawa oraz opracowania procesu kształtowania norm prawnych wyprowadzanych następczo 

z tychże źródeł. Pozwoliło to na prześledzenie nie tylko iter redactionale w znaczeniu 

formalnym, lecz nade wszystko stanowiło próbę odkrycia, dlaczego przepis prawa 

sformułowano w ten, na nie inny sposób i – w konsekwencji – dlaczego norma prawna 

przewiduje takie, na nie inne pożądane sposoby zachowania, określając bądź nie skutki 

zachowania sprzecznego z normą. Następnie pojęto próbę wykładni norm zawartych 

w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z zasadami interpretacji ustaw 

kanonicznych wyrażonymi w kan. 17 KPK/83, pomocniczo stosując niekiedy dodatkowe 

środki interpretacyjne, o których mowa w kan. 17 i 19 KPK/83, tj. mens legislatoris, 

praktykę Kurii Rzymskiej oraz opinię uczonych. Wykładnia ta uwzględnia także kontekst 

teologiczno-duszpasterski aplikacji norm we wspólnocie Kościoła. Za pomocą metody 

syntetycznej przedstawiono wyniki tychże dociekań naukowych w formie wniosków 

w podsumowaniach częściowych w każdym z rozdziałów i w zakończeniu rozprawy.  

Praca została podzielona na pięć rozdziałów, które wieńczy zakończenie. Ich podział 

odbiega od klasycznych prac historyczno-prawnych, przygotowywanych, co do zasady, 

z podziałem chronologicznym z zastosowaniem własnej periodyzacji kanonistyki. 

W niniejszym studium nie byłoby to możliwe ze względu na brak jednolitych kryteriów 

podziału historycznego dla poszczególnych zagadnień cząstkowych obszaru zakreślonego 

w tytule pracy. Zastosowano zatem najpierw podział systematyczny zagadnień, które 

dopiero następczo rozpatrywano z uwzględnieniem drogi ewolucyjnej norm.  

W rozdziale pierwszym podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czym in genere są oleje 

święte, to znaczy jakie elementy świata widzialnego – elementy naturalne – Kościół wybrał, 

by stanowiły podstawę sporządzenia z nich olejów świętych oraz co sprawia, że te substancje 

stają się olejami świętymi. W pierwszej część rozdziału analizowano zatem ewoluuję norm 

określających, jaki rodzaj oleju może być stosowany jako podstawa oleorum sacrorum. Do 

tego zagadnienia dołącza niejako organicznie sprawa balsamu, będącego składnikiem 

krzyżma świętego. Rozdział kończą rozważania na temat błogosławieństwa lub konsekracji, 

które sprawiają, że ze zwykła substancja materialna staje się olejem świętym, a więc 

narzędziem uświęcenia przez sakramenty.  
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Z ostatniego punktu rozdziału pierwszego poniekąd wypływają kolejne trzy 

rozdziały. Rozdział drugi poświęcono szafarzowi błogosławieństwa lub konsekracji olejów 

świętych, a więc temu, kto jest upoważniony, by mocą władzy święceń sprawić, że zwykły 

olej albo olej z balsamem stają się odpowiednio olejem chorych i katechumenów oraz 

świętym krzyżmem. Prezentację rozwoju norm i współczesnego prawodawstwa rozpoczęto 

od szafarza konsekracji krzyżma, gdyż olej ten w tradycji Kościoła łacińskiego cieszy się 

największym szacunkiem. Dalej przedstawiono zagadnienie szafarza błogosławieństwa 

oleju chorych z podziałem na cztery istotne okresy historyczne: do Kodeksu prawa 

kanonicznego z 1917 roku (1), po promulgacji tej ustawy (2), w czasie prac nad reformą 

prawa i liturgii po Vaticanum II (3) oraz w aktualnie obowiązującym Kodeksie prawa 

kanonicznego z 1983 roku (4). Szafarstwo błogosławieństwa oleju katechumenów 

w różnych okresach historycznych związane było albo z konsekrowaniem krzyżma, albo 

z benedykcją oleju chorych, wobec czego zostało omówione w ostatniej części rozdziału. 

Rozdziały trzeci i czwarty mają za zadanie udzielić odpowiedzi na pytanie w jaki 

sposób uprawniony szafarz dokonywał i dokonuje błogosławieństwa i konsekracji olejów, 

by mogły uzyskać miano olejów świętych. W rozdziale trzecim omówiono rozwój liturgii 

olejów od najdawniejszych źródeł liturgii rzymskiej do potrydenckiego Pontyfikału 

rzymskiego, używanego aż do połowy XX wieku. Rozdział czwarty rozpoczyna 

przywrócenie przez papieża Piusa XII (1939-1958) Mszy krzyżma w 1956 roku. Następnie 

omówiono proces reformy obrzędów konsekracji i błogosławieństwa olejów w posoborowej 

reformie liturgicznej. Rozdział ten zamykają rozważania na temat obecnie obowiązującego 

w rycie rzymskim porządku Mszy krzyżma wraz ze wskazaniem możliwości sporządzania 

olejów poza jej celebracją.  

Rozdział piąty koncentruje są wokół wykorzystania olejów świętych in concreto 

w sprawowaniu poszczególnych sakramentów: chrztu, bierzmowania, namaszczenia 

chorych i święceń. W tym kluczu przestawia się także podział wewnętrzny rozdziału. 

Podczas celebracji chrztu wykorzystuje się olej katechumenów i krzyżmo święte, 

odpowiednio do namaszczenia przedchrzcielnego i namaszczenia pomiędzy obrzędami 

wyjaśniającymi. W przypadku sakramentów bierzmowania i namaszczenia chorych, 

namaszczenie olejem stanowi materię sakramentalną, wobec czego po przedstawieniu 

obrzędu unctionis należało w tych wypadkach podjąć zagadnienie wpływu wypełnienia 

poszczególnych warunków wskazanych w przepisach prawa na ważność sakramentu. 
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Krzyżmo święte jest używane także do namaszczenia dłoni prezbiterów oraz głowy biskupa 

podczas sakramentalnych święceń.  

Wydawać by się mogło, że aktualnie kanonistyka nie powinna przykładać wielkiej 

wagi do wymogów formalnych dotyczących elementów zewnętrznych sprawowania 

sakramentów. Można przytoczyć tezę, że „aktualnie taka kazuistyka, kryjąca w sobie 

niebezpieczeństwo legalizmu sakramentalnego i «urzeczowienia» sakramentów, jest obca 

prawu kanonicznemu” 5 . Takiej tezy nie można podtrzymać, gdy idzie o materię 

sakramentalną. Jeśli bowiem przyjąć założenie, że w sakramencie ważnie udzielanym sam 

Bóg działa udzielając przyjmującemu łaski, a ważne udzielenie sakramentu zależy od 

posługiwania się właściwą materią6, nie wolno bagatelizować kanonicznych norm prawa 

kościelnego dotyczących tego zagadnienia. Nieśmiałą próbę monograficznego opracowania 

aktualnej dyscypliny prawnej, kanonicznej i liturgicznej, dotyczącej materii dalszej dwóch 

sakramentów: bierzmowania i namaszczenia chorych w świetle tradycji kanonicznej stanowi 

niniejsze studium.  

 

 

 

 

  

 
5  B. ZUBERT, Komentarz do kan. 999, w: W. GÓRALSKI, E. GÓRECKI, J. KRUKOWSKI, J. KRZYWDA, P. MAJER, 

B. ZUBERT, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. III/2, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 2011, s. 189. 
6  Stąd też wynika rezerwacja na rzecz Stolicy Apostolskiej określania materii sakramentalnej zgodnie z kan. 

841 KPK/83. 
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Rozdział 1. 

Materia namaszczenia przy sprawowaniu sakramentów 

 

 Podczas sprawowania sakramentów Kościół posługuje się pewnymi znakami 

widzialnymi, które symbolizują i oznaczają udzielenie łaski duchowej. Te elementy świata 

widzialnego określa się mianem materii sakramentu, będącej jego esencjalnym 

i niewerbalnym elementem, koniecznym do jego ważności1. Pod tym pojęciem rozróżnia się 

materię dalszą i materię bliższą. Pierwsza oznacza rzecz dostrzegalną zmysłami (zazwyczaj 

materialną), która istnieje przed samym sprawowaniem sakramentu, zaś materią bliższą jest 

akt ludzki, przez który aplikuje się materię dalszą w akcie sprawowania sakramentu 2 . 

W przypadku dwóch sakramentów ich materię stanowi namaszczenie olejem: bierzmowania 

i namaszczenia chorych. Ponadto w obrzędzie sprawowania sakramentu chrztu (zarówno 

dzieci, jak i szerzej rozumianego wtajemniczenia dorosłych) oraz święceń prezbiteratu 

i episkopatu jako jeden z ważniejszych rytów liturgicznych przewidziano namaszczenie 

przyjmującego te sakramenty.  

 Niniejszy rozdział poświęcony jest zagadnieniu materii namaszczenia, tj. substancji, 

która służy do ważnego udzielenia sakramentu bierzmowania i namaszczenia chorych oraz 

do godziwego (w warunkach zwyczajnych) udzielenia sakramentów chrztu i święceń. 

Kościół posługuje się przy tym trzema tzw. olejami świętymi: krzyżmem, olejem chorych 

i olejem katechumenów. W dwóch głównych częściach tego rozdziału zostaną postawione 

pytania: jakiego rodzaju oleju należy używać w akcie sakramentalnym oraz co oznacza, że 

olej ten winien być pobłogosławiony?  

1.1. Materia oleju 

Świadectwa nowotestamentalne nie podają, jaki rodzaj oleju został wybrany przez 

Chrystusa na znak sakramentalny. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w kulturze 

śródziemnomorskiej w powszechnym użyciu była oliwa z oliwek, wydaje się słusznym 

 
1  J. M. HUELS, Liturgy and Law. Liturgical Law in the System of Roman Catholic Canon Law, Montreal 

2006, s. 189; Z. JANCZEWSKI, Ważność sprawowania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, 

uzdrowienia i święceń w porządku prawnym Kościoła katolickiego, Warszawa 2011, s. 162.  
2  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, vol. I, Taurinorum Augustae 1921, s. 13; 

M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De 

Sacramentis. Tractatus canonicus, vol. I, Taurini 1951, s. 4. 
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przyjęcie za pewnik, że gdyby Chrystus sam zastosował olej w ustanowieniu sakramentu 

bierzmowania i namaszczenia chorych, ten właśnie wybrałby na ich materię.  

1.1.1. Materia oleju do Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku 

Pierwszym dokumentem chrześcijańskim, świadczącym o stosowaniu w pierwotnym 

Kościele oleju w posłudze uświęcania jest List św. Jakuba. W tymże Liście Apostoł pisze 

o namaszczaniu olejem, nie precyzując jednak jego rodzaju 3 . Dla osób żyjących 

w śródziemnomorskim kręgu kulturowym pod nazwą oleju rozumiano bowiem jedynie olej 

z oliwek4.  

Tertulian († ok. 220 r.) w piśmie przeciw Marcjonowi również stosuje prostą nazwę 

oleum5. Tak samo nie określono rodzaju oleju w postanowieniach Synodu w Kartaginie na 

jesieni 255 roku, wskazując jedynie, że oliwa (oleum), którą poświęca się na ołtarzu, czerpie 

swą świętość z Eucharystii6. Papież Innocenty I (401-417) w liście do Decencjusza, biskupa 

Gubbio z 19 marca 416 roku przywołuje List św. Jakuba, wskazując, by chorzy wierni byli 

namaszczani poświęconym olejem. Nie określa jednak jego rodzaju, ani nie czyni odwołania 

do właściwości oliwy z oliwek, uzasadniających jego użycie. Skupia się raczej na tym, by 

był on poświęcony przez biskupa7. Papież Innocenty III (1198-1216) w wyznaniu wiary 

przepisanym dla Waldensów w liście Eius exemplo z dnia 18 grudnia 1208 roku również nie 

wymienia rodzaju oleju, lecz tylko wskazuje, że przy namaszczaniu chorych używa się oleju 

konsekrowanego 8 . Z kolei papież Innocenty IV (1243-1254) w liście Sub catholicae 

z 6 marca 1254 roku wprost wskazuje, że krzyżmo sporządza się z oliwy z oliwek 

i balsamu9, polecając by Grecy czynili tak samo. Za tym papieskim wskazaniem idzie Synod 

w Nikozji z 1280 roku 10 , umieszczając w zbiorze konstytucji zwanym Synodykiem 

 
3  Jk 5, 14. 
4  P. HOFMEISTER, Die heiligen Öle…, s. 25. 
5  TERTULLIANUS, Adversus Marcionem, I, 14, PL II, s. 287: „nec oleum quo suos unguit” 
6  CONCILIUM CARTHAGINENSE, autumnus 255, w: Acta Synodalia, ann. 50-381, red. A. BARON, H. PIETRAS, 

Kraków 2006, s. 23. 
7  ŚW. INNOCENTY I, List do Decencjusza, biskupa Gubbio, w: ŚW. INNOCENTY I, PAPIEŻ, List do Decencjusza, 

biskupa Gubbio. Tekst łaciński oraz tłumaczenie polskie, przypisy i wprowadzenie, red. W. TUREK, Toruń 

2017, s. 60-61. 
8  INNOCENTIUS III, epistula Eius exemplo, 18.12.1208, w: CIC Fontes, t. I, s. 28: „Unctionem infirmorum 

cum oleo consecrato veneramur”. 
9  INNOCENTIUS IV, epistula Sub catholicae, 6.03.1254, § 3, nr 5, w: CIC Fontes, t. I, s. 31: „Chrisma 

conficere, ex balsamo quidem, et oleo olivarum”.  
10  P. HOFFMEISTER, Die heiligen…., s. 26. 
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z Nikozji, przepis, by corocznie sporządzać krzyżmo z balsamu i oliwy z oliwek oraz tak 

samo olej chorych, jedynie z oliwy z oliwek11. 

Pytanie o możliwość stosowania innego rodzaju oleju przy sprawowaniu 

odpowiednio najpierw bierzmowania, a następnie ostatniego namaszczenia stawia 

św. Tomasz z Akwinu († 1274). Argumentując, że inne rodzaje oleju np. z orzechów nie 

mogą być materią sakramentu wskazuje, że olej z oliwek jest najodpowiedniejszy ponieważ 

w nim znajdują się właściwości oleju symbolizujące Ducha Świętego. Akwinata przekonuje, 

że drzewo oliwne ma zawsze zielone liście, co oznacza świeżość życia i łaskę miłosierdzia 

Ducha Świętego. Każda ciecz nosi nazwę oleju, tylko ze względu na podobieństwo do oliwy 

z oliwek, nie zaś per se, używana jest tylko jako jego namiastka12.  

Ciekawą obserwację poczynił Piotr Paludanus († 1342), zauważając, że w liturgii 

świątynnej nie używano innego rodzaju oleju, jak tylko oliwy z oliwek, dlatego też w liturgii 

Kościoła nie powinny być stosowane inne jego rodzaje. Ponieważ oliwa z oliwek stanowi 

materię sakramentów, nie może zostać zastąpiona czymś innym nawet przez decyzję 

papieską. Zdaniem tego teologa papież mógłby postanowić o stosowaniu innego oleju przy 

namaszczaniu katechumenów lub rąk prezbiterów przy święceniach, gdyż akty te mają 

charakter sakramentaliów, przez co określanie sposobu ich udzielania leży w domenie 

władzy kościelnej, lecz w odniesieniu do materii sakramentalnej władza ta nie może 

dokonywać zmian13. 

Sobór Florencki w bulli unii z Ormianami z dnia 22 listopada 1439 roku, podejmuje 

kwestię dogmatycznego określenia materii właściwej dla sprawowania sakramentów. 

W odniesieniu do bierzmowania określa, że jego materią jest „krzyżmo, sporządzone z oliwy 

wskazującej na szlachetność sumienia i z balsamu wskazującego na opinię dobrej sławy”14. 

Nie precyzuje jednak, jaki rodzaj oleju należy pod tym rozumieć. Inaczej z kolei podchodzi 

do tematu materii ostatniego namaszczenia, którego materią jest „olej z oliwek 

 
11  SYNODICUM NICOSIENSE, w: Mansi, t. 26, kol. 325-326: „chrisma conficiat balsamo et oleo olivarum: 

similiter faciat oleum sanctum per se, et oleum infirmorum  per se de oleo tantummodo olivarum”. 
12  S.Th., III, q. 72, a. 2, ad 3. 
13  PETRUS A PALUDE, Lucubrationum Opus in Quartum Sententiarum, Salamanticae 1552, D. 23, q. 1, nr 6, 

s. 282. 
14  EUGENIUS IV (in Conc. Florentino), constitutio Exultate Deo, 22.11.1439, nr 15a, w: DSP, t. III, s. 510-

511: “chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, qui odorem bonae 

famae”. 
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pobłogosławiony przez biskupa”15. W ten sposób po raz pierwszy dokonuje dogmatycznego 

określenia materii właściwej do sporządzenia „świętego oleju”.  

Sobór Trydencki w Nauce o sakramencie ostatniego namaszczenia przypomina, że 

„Kościół (…) uznał, że materią jest olej pobłogosławiony przez biskupa”16. Ponownie więc 

zatrzymano się na wskazaniu jedynie oleju, bez precyzowania jego rodzaju. Wydaje się być 

to uzasadnione faktem, że nie było wątpliwości, o jaki jego rodzaj chodziło Chrystusowi, 

ustanawiającemu sakrament oraz Apostołom, którzy go udzielali. Potrydencki Katechizm 

rzymski potwierdza wcześniejszą naukę. Najpierw w odniesieniu do oleju jako części 

składowej krzyżma poucza, że „Olej bowiem, który jest tłuszczem i z natury swojej 

pozostaje płynny, wyraża pełnię łaski, która przez Ducha Święto od Chrystusa głowy 

rozpływa się na innych i wylewa, jak olej, który spłynął na brodę Aarona, aż do jego szaty: 

namaścił go bowiem Bóg olejem radości bardziej niż jemu równych; a z jego pełni my 

wszyscy otrzymujemy”17. Następnie, w odniesieniu do oleju stosowanego przy sakramencie 

ostatniego namaszczenia wskazuje: „Jego elementem, czyli materią, jak nakazują niektóre 

Sobory, a szczególnie Trydencki, jest olej konsekrowany przez biskupa. Jest to płyn nie 

z jakiegokolwiek tłuszczu, lecz jedynie wytłoczony z owocu oliwek. Najlepiej bowiem ta 

materia oznacza to, co mocą sakramentu wewnętrznie dzieje się w duszy. Tak, jak oliwa 

bardzo mocno pomaga w łagodzeniu dolegliwości ciała, tak moc sakramentu zmniejsza 

strapienie i ból duszy”18.  

Promulgowane zgodnie z poleceniem Soboru Trydenckiego księgi liturgiczne: 

Pontyfikał rzymski i Rytuał rzymski w rubrykach również nie definiują, jaki rodzaj oleju ma 

być używany w obrzędach sprawowanych zgodnie z ich porządkiem19. Rytuał wskazuje 

jednak, że w przypadku potrzeby zwiększenia ilości kończącego się oleju świętego można 

 
15  Tamże, nr 18a, “oleum olive per episcopum benedictum”. 
16  CONCILIUM TRIDENTIUM, Sess. XIV, Doctrina de sacramento extremae unctionis, 25.11.1551, cap. I, w: 

DSP, t. IV, s. 502-503: „Intellexit enim ecclesia, materiam esse oleum ab episcopo benedictum”.  
17  Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini et Pii V Pontificis Maximi iussu primum editus, 

Antverpiae 1572, s. 205: „Oleum enim, quod pingue sit, et natura sua manet, ac diffluat, gratiae 

plenitudinem exprimit: quae per Spiritum Sanctum a Christo capite in alios redundat, atque effunditur, sicut 

unguentum quod descendit in barbam Aaron, usque in oram vestimenti eius: unxit enim eum Deus oleo 

letitiae prae consortibus eius; ac de plenitudine eius nos omnes accepimus” (tłum. własne). 
18  Tamże, s. 316: „Eius elementum sive materia, quemadmodum Concilia, ac praecipue Tridentinus decrevit, 

et oleum ab Episcopo consecratum. Liquor scilicet non ex quavis pingui, et crassa materia, sed ex olearum 

baccis tantummodo expressus. Aptissime autem haec materia illud significat, quod vi sacramenti interius 

in anima efficitur. Nam ut oleum ad mitigandos corporis dolores magnopere proficit: ita sacramenti virtus 

animae tristitiam, ac dolorem minuit” (tłum. własne). 
19  Por. Pontificale Romanum Clementis VIII Pont. Max. iussu restitutum atque editum, Romae 1595 s. 569; 

Rituale Romanum Pauli V Pont. Max. iussu editum, Romae 1615, s. 8-10, 72. 
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do niego dodać pewną ilość oliwy z oliwek niepobłogosławionej20. Ponadto w samej treści 

modlitw odpowiednio błogosławieństwa oleju chorych21 i konsekracji krzyżma22 Pontyfikał 

wymienia expressis verbis oliwę z oliwek. 

Suarez († 1617), komentując św. Tomasza z Akwinu, w odniesieniu do oleju 

używanego przy namaszczeniu chorych wskazuje, że ma to być oliwa z oliwek. Wynika to 

z samego Listu św. Jakuba. Bowiem, gdy mowa po prostu o oleju, oznacza to płyn 

wytłoczony z owoców oliwek. Znaczenie tego pojęcia bierze swój początek nie tylko 

w użyciu w kulturze łacińskiej, ale w samym Piśmie świętym i w powszechnym sposobie 

mówienia. Gdyż, tak jak przez wodę chrzcielną rozumie się wodę naturalną a przez materię 

Eucharystii chleb pszenny, bowiem wynika to z rozumienia słów woda i chleb, tak przez 

olej należy rozumieć oliwę z oliwek. Pierwszą zasadę i konieczność uznania oliwy z oliwek 

za materię namaszczenia chorych stanowi postanowienie Chrystusa. W ten sposób, zdaniem 

Suareza, Kościół nie ma żadnej władzy dyspensowania od tego prawa, gdyż elementy 

ustanowione przez Chrystusa są niezmienne i substancjalne23. 

Konieczność używania oleju z oliwek przy sporządzaniu krzyżma świętego jasno 

podkreśla Benedykt XIV (1740-1758) w encyklice Ex quo z 1 marca 1756 roku. 

W odniesieniu do kontrowersji związanych z materią bierzmowania w Kościołach obrządku 

greckiego przypomina, że w Kościele łacińskim nie inaczej udziela się tego sakramentu, jak 

tylko przy użyciu świętego krzyżma, czyli oleju z oliwek (oleum olivarum) z domieszką 

balsamu. Jak wskazuje, także w Kościołach greckich używa się w tym celu poświęconej 

substancji, w skład której wchodzi oliwa z oliwek (oleum olivarum) wraz z balsamem 

i innymi aromatycznymi ziołami24. Ten sam papież w swoim dziele De synodo dioecesana 

wyjaśnia, że przez olej wymieniony przez Sobór Trydencki jako materię ostatniego 

namaszczenia należy rozumieć płyn wyciśnięty z oliwek, który jako jedyny w powszechnym 

sposobie mówienia, wyłącznie i bez dodawania innych, rozumie się jako olej (oleum). 

Dodaje on także słuszną uwagę, że winien to być olej czysty, choć wynika to tylko z nakazu 

Kościoła. Powołując się na Suareza udowadnia, że dodanie innego płynu do oliwy z oliwek 

nie stoi w sprzeczności z postanowieniem Chrystusa. Przypomina jednak, że sposób 

 
20  Tamże, s. 8: “aliud oleum de olivis non benedictum adiciantur”. 
21  Pontificale Romanum Clementis VIII…, s. 573: “in hanc pinguedinem olivae, quam de viridi ligno 

producere dignatus es”. 
22  Tamże, s. 582: “terram producere fructifera ligna iussisti, inter quae huius pinguissimi liquoris ministrae 

olivae nascerentur”. 
23  F. SUAREZ, De extremae unctionis sacramento, w: F. SUAREZ, Opera omnia, t. 27, Parisiis 1861, s. 813. 
24  BENEDICTUS XIV, epistula encyclica Ex quo, 1.03.1756, § 56, w: CIC Fontes, t. II, s. 509. 
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zmieszania tych płynów nie może niszczyć zewnętrznej postaci oleju, w ten sposób, że nie 

pozostaje dłużej oliwą, ale inną maścią lub sztuczną mieszanką25. 

Konieczność stosowania oliwy z oliwek potwierdzają liczne dubia przedstawiane do 

rozstrzygnięcia Najwyższej Świętej Kongregacji Świętego Oficjum na przełomie XIX i XX 

wieku w związku z problemem fałszowania oliwy przez importerów 26 . Uwagę Stolicy 

Apostolskiej na ten problem zwrócił wikariusz generalny diecezji Orleans. Inkwizytorzy 

generalni Kongregacji polecili, by w odpowiedziach Świętej Kongregacji Rozkrzewiania 

Wiary na relacje biskupów o stanie ich diecezji, pouczyli ordynariuszy o konieczności 

zachowywania wszelkich środków ostrożności przy nabywaniu oliwy, chleba i wina, które 

mają stać się materią sakramentów27.  

W związku z koniecznością sprowadzania z zagranicy oliwy z oliwek do konsekracji, 

wikariusz apostolski Jaffne na Cejlonie zapytał o ważność sakramentów udzielanych przy 

użyciu oleju sprowadzanego na wyspę. Kongregacja odpowiedziała pozytywnie, 

wyjaśniając, że należy zachować konieczną staranność, gdyż materia wątpliwa nie może być 

używana, a jedyną ważną materią jest oliwa z oliwek28. W przypadku przedstawionym przez 

Arcybiskupa Kalocsy na Węgrzech, gdzie omyłkowo w latach 1874-1902 przy sprawowaniu 

sakramentów używano oleju sezamowego, Kongregacja Świętego Oficjum również 

przypomniała o konieczności stosowania właściwej materii, tj. oleju z oliwek29. W tym 

 
25  BENEDICTUS XIV (PROSPER LAMBERTINI), De synodo dioecesana libri tredecim, t. I, Matriti 1803, s. 339-

340. 
26  Liczne wątpliwości wraz z odpowiedziami Kongregacji nie zostały dotychczas opublikowane. Ich 

oryginały znajdują się w Archiwum Kongregacji Nauki Wiary: ACDF, teczka Dubia de Confirmatione 

1842 – 1862, sygn. (D.C. 1842-1862); teczka Dubia de Confirmatione  et Oleo Sancto ab anno 1853 ad 

annum 1883, sygn. (D.C. 3. D. C. 1853-1883); teczka Orleans: sulla falsificazione dell’olio utilizzato per 

i sacramenti, sygn. (Materiae Diversae M.D. 1881) 18.  
27  SUPREMA CONGREGATIO SANCTI OFFICI, 9.07.1881, w: Collectanea S. Congregationis de Propaganda 

Fide, vol. II, Romae 1907, s. 155. 
28  SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICI, Dubbio sulla materia della confermazione, e dalla 

Unzione (cioe sull olio), 16.09.1861, w: ACDF, teczka Dubia de Confirmatione 1842 – 1862, sygn. (D.C. 

1842-1862). 
29  SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICI, Colocen., w: ACDF, teczka: Dubia de Confirmatione  et 

Oleo Sancto. 1884 – 1909-1914, sygn. (D.C. 4. D. C. 1884-1914), skoroszyt 54. Mając na uwadze, że 

rozsztrzygnięcie to niejako zbiera dotychczasowe postanowienia Kongregacji w tej materii, a nie zostało 

dotychczas nigdzie opublikowane, niniejszym przytacza się je in extenso, w kształcie w jakim zachowało 

się w Archiwum: „Beatissime Pater | Archiepiscopus Colocensis ad pedes Sanctiatis Vestrae provolutus 

reverentissime rogat benignissimae Sanctiatis Vestrae mandatum in dubio huic himillime refert. | In Ecclesa 

materopolitana Colocensi inde ab anno 1874 usque ad annum 1902 s. chrisma, necnon oleum infirmorum 

et catechumenorum, per errorem non ex oleo olivarum, sed ex oleo sesami conficiebantur, adeoque ad 

functiones sacras in quibus usus oleorum sacrorum intervenit, eodem temporis spatio in hac Archidioecesi 

bona fide, praefata olea ex sesamo confecta adhibebantur, atque etiam sacramentum confirmationis 

hujusmodi chrismate administrabatur. Errore detecto res quidem coram populo dissimulabatur; mos autem 

abhinc invaluit, ut intra dictos annos confirmati antequam ad primam tonsuram vel ordines promoverentur, 

ad cautelam denuo rite confirmarentur. Equidem nuper ad hanc sedem Archiepiscopalem Colocenses 

promotus, huic consuetudini absque mandato Sanctitatis Vestrae morem gerere. Orator non est ausus. 
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samym duchu odpowiedziała na dubium o stosowanie oleju z nasion bawełny. Zdaniem 

Ojców Kongregacji, potwierdzonym następnie przez Ojca świętego, sakramenty udzielane 

przy użyciu tej materii są nieważne30.  

1.1.2. Określenia normatywne w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku 

Na etapie prac redakcyjnych przyszłego Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku 

unormowania na temat używania olejów świętych w posłudze sakramentalnej Kościoła 

znajdowały się wśród przepisów o chrzcie, bierzmowaniu i ostatnim namaszczeniu.  

Votum o sakramencie chrztu przygotował konsultor Mannajoli. W artykule 46 tego 

opracowania zaproponował normę dotyczącą olejów używanych przy udzielaniu chrztu31. 

Nie znalazło się w niej jednak odniesienie do rodzaju oleju, jakiego należy używać przy ich 

sporządzaniu. Przygotowanie wstępnych projektów przyszłych regulacji kodeksowych 

w zakresie sakramentu bierzmowania powierzono konsultorum Van Rossum oraz 

Klumper’owi. Pierwszy z nich w swoim votum w sprawie materii sakramentu przywołuje 

bullę Eugeniusza IV Laetentur coeli, przypominając, że materią dalszą bierzmowania jest 

krzyżmo, składające się z oleju (oleum) i balsamu. Nie podejmuje jednak problemu, jaki olej 

 
Idcirco humillimis Sanctitatem Vestram, adit precibus, rogans ut dignetur benignissime declarare: utrum 

usus ordinandos chrismate sesamino confirmandos, ad cautelam sub conditione vel simpliciter denuo 

confirmandi, continuari possit aut etiam deleat? | Et Deus etc.| Feria IV, Die 23 Maii 1906 | In 

Congregatione Generali S. R. U. Inquisitionis habita ab Emis ac Remis Dnis Cardinalibus in rebus fidei et 

morum Inquisitoribus Generalibus, proposita instantia, ac praehabita Illmorum Consultorum Voto, iidem 

Emi ac Remi Dni decreverunt: Detur Decretum fer. IV 8 Ianuarii 1868. | In sequenti vero fer. V eiusem 

mensis et anni, Sanctissimus D. N. Pius Div. Prov. Papa X in audientia R. P. D. Adsessori Sancti Offici 

impertita, audita de omnibus supradictis realtione resolutionem Emorum Patrum adprobavit. | Decretum 

fer. IV 8 Ianuarii 1868 | Ad dubuium Vicarii Apostolici Terrae Natal super confirmationibus collatis 

adhibito oleo  dubio responsum fuit: | Olea conficienda in fer. V in Coena Domini esse debere ex olivis 

expressa… | Et quod confirmationes collatas stante eodem dubio superi olei genuinitate servetur Decretum 

feriae IV, 28 Martii 1855. | Decretum feriae IV, 28 Martii 1853 | Ad quaesitum Delegati Apostolici 

Mesopotamiae super confirmationis dubio collatis ab Haereticis Jacobitis responsum fuit: | Laicos, si petant 

liniendos esse secreto et sub conditione dummodo non oriantur scandala – Clerici vero inducantur et 

liniantur secreto sub conditione…” 
30  SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICI, Cartagena, Feria IV, 11 aug. 1909, w: ACDF, teczka 

Dubia de Confirmatione  et Oleo Sancto. 1884 – 1909-1914, sygn. (D.C. 4. D. C. 1884-1914), skoroszyt 

63. 
31  D. MANNAJOLI, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus I. De baptismo. Votum Rmi P. Dominici 

Mannajoli consultoris, Romae 1905, s. 23, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 8. 
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winien być używany do sporządzania krzyżma 32 . Podobne założenia przyjął Klumper, 

podając jednak w przypisie jako źródło bullę Exsultate Deo tego samego papieża33.  

Wstępne opracowania w sprawie sakramentu ostatniego namaszczenia przygotowali 

konsultor Van Rossum i konsultor Klumper (podobnie jak w sprawie bierzmowania) oraz 

konsultor Ferreres. W wypadku tego sakramentu wszyscy przywołują obowiązujące 

wówczas prawo, dookreślające, że do namaszczenia chorych stosuje się oliwę z oliwek34.  

W pierwszym schemacie kanonów o sakramentach chrztu, bierzmowania i ostatniego 

namaszczenia35 zaaprobowanych przez konsultę o olejach świętych traktują następujące 

kanony: kan. 37 o sakramencie chrztu36, kan. 14 § 1 o sakramencie bierzmowania37 oraz 

kan. 1 i 9 § 1 o sakramencie ostatniego namaszczenia38. W przywołanych kanonach dopiero 

w odniesieniu do namaszczenia chorych jasno wskazuje się, że materią właściwą jest oliwa 

z oliwek. W odniesieniu do krzyżma opuszcza się całkowicie wzmiankę o jego składnikach, 

zaś kanon ogólny o olejach umieszczony w tym projekcie w tytule dotyczącym chrztu został 

następnie przeniesiony do norm wstępnych o sakramentach. W przepisie tym również mówi 

się jedynie ogólnie o „olejach świętych” (olea sacra).  

Ogólny kanon o olejach świętych pojawia się po raz pierwszy wśród kanonów 

o chrzcie w schemacie oznaczonym numerem VI w porządku ich umieszczenia w zbiorze 

Komisji Kodyfikacyjnej przechowywanym obecnie w Apostolskim Archiwum 

 
32  G. M. VAN ROSSUM, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus II. De confirmatione. Votum Rmi P. G. M. 

Van Rossum C. SS. R. consultoris, Romae 1904, s. 7, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, 

teczka 8. Konsultor prawdopodobnie omyłkowo przywołał tę bullę papieską, zamiast bulli Exultate Deo, 

gdyż w treści bulli unii z Grekami brak odniesienia to tego tematu. 
33  B. KLUMPER, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus II. De confirmatione. Votum Rmi P. Bernardini 

Klumper O. M.  consultoris, Romae 1904, s. 3, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 

8. 
34  G. M. VAN ROSSUM, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus V. De sacramento extremae uctionis. 

Votum Rmi P. G. M. Van Rossum C. SS. R. consultoris, Romae 1905, s. 6, w: AAV, Fondo Comissione cod. 

Diritto Canonico, teczka 8; I. B. FERRERES, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus V. De sacramento 

extremae uctionis. Votum Rmi P. Ioannis B. Ferreres, S. I. consultoris, Romae 1905, s. 3, w: AAV, Fondo 

Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 8; B. KLUMPER, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Pars I. 

Titulus V. De sacramento extremae uctionis. Votum Rmi P. Bernardini Klumper O. F. M. consultoris, 

Romae 1905, s. 3, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 33. 
35  Codex Iuris Canonici. Liber tertius, s. l., s. d., p.v., w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, 

teczka 8. 
36  Tamże, s. 14: „Can. 37. Parochi sacra olea, eodem anno benedicta, a proprio episcopo accipiant; neque 

veteribus utantur, nisi forte in casibus necessitatis”.  
37  Tamże, s. 5: „Can. 14. § 1. Sacramentum confirmationis non conferatur sine chrismate ad hoc consecrato 

ab episcopo catholico”. 
38  Tamże, s. 10 i 13: „Can. 1. Extremae unctionis sacramentum conferri debet per sensuum unctiones cum 

oleo olivarum rite benedicto et per verba in ritualibus libris ab Ecclesia probatis praescripta”; “Can. 9. § 1. 

Adhibendum est in hoc Sacramento oleum olivarum ad hoc benedictum ab Episcopo catholico vel 

a presbytero, qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinet”.  
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Watykańskim. W kanonie 37 tego projektu wspomina się o olejach świętych, nie czyniąc 

wzmianki o materii fizycznej, z jakiej powinny być sporządzone39. W projekcie kanonów 

o sakramencie bierzmowania pomija się składniki materii dalszej, wskazując jedynie, że 

tego sakramentu nie udziela się inaczej, niż przy użyciu krzyżma40. Z kolei w schemacie 

o ostatnim namaszczeniu, podobnie jak w wotach konsultorów, jasno wskazuje się, że jego 

materią jest oliwa z oliwek41. W późniejszym czasie, w projekcie norm o sakramentach, 

kanon ogólny o olejach został przeniesiony do norm wstępnych. Także w nim nie mówi się 

wprost o oliwie z oliwek 42 . Do normy o materii bierzmowania również nie dodano 

odniesienia na temat składników krzyżma43. Z kolei w normach o ostatnim namaszczeniu 

utrzymano dotychczasowe precyzyjne odniesienie to tej sprawy 44 . To samo brzmienie 

kanonów utrzymano w pierwszym45 oraz drugim schemacie całej księgi III46.  

Projekt ten został następnie rozesłany do szerszej konsultacji. W zakresie 

omawianego tematu biskupi prowincji ołomunieckiej zwrócili uwagę, by dodać w § 2 

kanonu 12 jasne wskazanie, że do pozostającego w niewielkiej ilości oleju 

 
39  Codex Iuris Canonici. Liber tertius. De rebus. Pars prima. De sacramentis, [VI], s. 14, w: AAV, Fondo 

Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 43: „Can. 37. Parochi sacra olea, eodem anno benedicta, a 

proprio episcopo accipiant; neque veteribus utantur, nisi forte in casibus necessitatis”. W nawiasach 

kwadratowych podaje się numerację schematów nadaną w AAV, oznaczoną na oryginalnych 

egzemplarzach czerwoną kredką.  
40  Titulus II. De confirmatione, s. 5, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 43: “Can. 14. 

§ 1. Sacramentum confirmationis ne conferatur sine chrismate ad hoc consecrato ab episcopo catholico”. 
41  Titulus V. De extrema unctione, s. 10, 13, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 43: 

“Can. 1. Extremae unctionis sacramentum conferri debet per sensuum unctiones cum oleo olivarum rite 

benedicto et per verba in ritualis libris ab Ecclesia probatis praescripta”, “Can. 9. § 1. Adhibendum est in 

hoc Sacramento oleum olivarum ad hoc benedictum ab Episcopo catholico vel a presbytero, qui facultatem 

illud benedicendi a Sede Apostolica obtinet”.  
42  Codex Iuris Canonici. Liber tertius. De rebus. Pars prima. De sacramentis, s. 3, w: AAV, Fondo 

Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 49: “Can. 5. § 1. Sacra olea quae sacramentis administrandis 

inserviunt, debent esse ab episcopo catholico benedicta feria V in Coena Domini proxime elapsa; nec vetera 

adhibeantur, nisi in casu necessitatis. § 2. Deficienti oleo benedicto potest non benedicto admisceri, etiam 

iterato, in minori tantum quantiate. § 3. Parochus sacra olea a proprio episcopo petere debet et in ecclesia 

sub fideli custodia, clavibus adhibitis, diligenter asservare”.  
43  Tamże, s. 26: „Can. 64. § 1. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet ab episcopo catholico 

consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero, ex facultate ab Apostolica Sede recepta, ministertur”.  
44  Tamże, s. 85, 88: „Can. 218. Extremae unctionis sacramentum conferri debet per sensuum unctiones cum 

oleo olivarum rite benedicto et per verba in ritualibus libris eb Ecclesia probatis praescripta”, “Can. 227. § 

1. Oleum olivarum, in sacramento extremae unctionis adhibendum, debet  esse ad hoc benedictum ab 

Episcopo catholico vel a presbytero, qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinuerit”.  
45  Codex Iuris Canonici. Liber tertius. De rebus, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 

50. W tym schemacie kan. 5 stał się kan. 8.  
46  Sanctissimi Domini nostri Pii PP. X Codex Iuris Canonici cum notis Petri Card. Gasparri, (Schema Codicis 

Iuris Canonici), Romae 1913, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 51. W tym 

schemacie wymieniane powyżej kanony przyjęły następującą numerację: 8 (wcześniej 5) – 12; 64 – 58; 

218 – 213; 227 – 221.  
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pobłogosławionego można dodać niepobłogosławioną oliwę z oliwek47. W ten sposób po 

raz pierwszy w odniesieniu do kanonu ogólnego o olejach świętych podano materię 

właściwą do ich sporządzenia. Propozycja ta została przyjęta w pełnym schemacie 

przyszłego Kodeksu48. W tym kształcie też omawiane kanony zostały włączone do Kodeksu 

prawa kanonicznego promulgowanego przez papieża Benedykta XV49.  

Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku tylko w kanonach o materii sakramentu 

ostatniego namaszczenia wskazuje jasno, że jego materią jest oliwa z oliwek50. Pośrednio z 

brzmienia kan. 734 § 2 można wywnioskować, że do sporządzania wszystkich olejów 

świętych, tj. krzyżma, oleju katechumenów i oleju chorych należy używać jedynie oliwy 

z oliwek.  

W tym kontekście warto zauważyć, że w Archiwum Dykasterii ds. Nauki Wiary 

zachowało się dubium przedstawione przez jednego z biskupów meksykańskich, proszącego 

o wskazania w związku z faktem, że w jego diecezji do sporządzania olejów świętych 

używano niewielkiej ilości oliwy z oliwek, uzupełnianej innym olejem roślinnym. W teczce 

zawierającej jego prośbę o wyjaśnienia brak dekretu Kongregacji, jednakże z projektu 

przygotowanego przez urzędnika Świętego Oficjum wynika, że mieszanka taka zmienia 

naturę oleju, powodując, że staje się on nieważną materią, niezdatną do udzielania 

sakramentów51.  

Pomimo nie ujęcia w normie kodeksowej oliwy z oliwek jako składnika esencjalnego 

materii krzyżma i oleju katechumenów, komentatorzy są zgodni, że jest ona wymagana do 

ważności52. Cappello stawia jednak pytanie, czy tzw. olej rycynowy nie mógłby służyć jako 

 
47  Riassunto delle osservazioni dei Vescovi e Superiori Regolari al libro III del Codice, s. 8, w: AVV, Fondo 

Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 60: „Provincia Olomucen. apponi mallet in § 2 verba Ritualis 

Romani « aliud oleum de olivis non benedictum adiiciatur, sed in monori quantitate »”. 
48  Codex Iuris Canonici cum notis  Petri Card. Gasparri, (Schema Codicis Iuris Canonici), Romae 1916, w: 

AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 88. W tym schemacie wymieniane powyżej kanony 

przyjęły następującą numerację: 12 § 1 i 2 – 734;  12 § 3 – 735; 58 – 780; 213 – 938; 221 – 946. 
49  Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 

27.05.1917, AAS 9 (1917), pars II, s. 1-593. 
50  Can. 937 i 945 CIC/17. 
51  SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICI, S.O. 1198/1924, 10.11.1924, w: ACDF, teczka Dubia de 

Confirmatione et Oleo Sancto 1915-39, sygn. (D.C. 6. D. C. 1915-1939), skoroszyt 64: „Beatissime Pater: 

| Joseph Guadalupe Ortiz Episcopus Chilapensis in Mexicana Ditione ad pedes S.V. humiliter provolutus 

exponit quod eo iscio in confectione SS. Oleorum et S. Chrismatis adhibitum est oleum olivarum in minima 

quantitate et reliquum sumptum est ex aliis olei vegetalibus. His oleis collata sunt plurima tum baptismata 

tum confirmationes et plurimi aegri sunt inuncti necnon quattuor novi sacerdotes. Quocirca Episcopus 

Orator exine a S. V. qui dipisi agendum superest. | Et Deus etc.” 
52  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis iuxta Codicem Iuris Canonici, vol. I, s. 141; 

C. AUGUSTINE, A commentary on the new Code of Canon Law, vol. IV, St. Louis-London 1921, s. 98; 

A. BLAT, Commentarium textus Codicis Iuris Canonici. Liber III. De rebus, Romae 1924, s. 18; 

A. VERMERERSCH, J. CREUSEN, Epitome iuris canonici cum commentariis, t. II, Brugis-Bruxellis 1927, 
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materia sakramentu namaszczenia chorych? Wiele osób uważa go bowiem za olej naturalny, 

stosowany w medycynie. Zdaniem tego autora jest on materią wątpliwą53. Warto przytoczyć 

zdanie Nabuco, który wyraża zdziwienie faktem, że tak ważna sprawa jak materia świętych 

olejów nie jest przepisana przez żaden tekst prawny. Bowiem zarówno Pontyfikał rzymski 

milczy na temat rodzaju oleju, jak też Kodeks prawa kanonicznego, oprócz materii 

sakramentu namaszczenia chorych, nie postanawia wprost o konieczności stosowania 

wyłącznie oliwy z oliwek do sporządzania krzyżma i oleju katechumenów. Ponieważ jednak 

wszyscy autorzy zgodnie wykluczają inne rodzaje olejów, nawet pod sankcją grzechu 

ciężkiego, a stała tradycja potwierdza używanie jedynie oliwy z oliwek na mocy 

postanowienia apostolskiego, wyraża on opinię, że z żadnego powodu nie można stosować 

innych substancji substytuujących, np. oleju rycynowego lub orzechowego54.  

1.1.3. Soborowe podstawy rewizji prawa o materii olejów świętych 

Podczas dyskusji nad koniecznością dalszej reformy prawa kościelnego w XX wieku 

niekiedy podejmowano także temat rewizji norm o materii sakramentów, zwłaszcza 

w kontekście przemian społecznych, politycznych i trudności powodowanych przez 

konflikty zbrojne. Obronę oliwy z oliwek jako materii esencjalnej sakramentu ostatniego 

namaszczenia najradykalniej wyraził Philippeau, przekonując, że jest to problem nietykalny, 

stanowiący o „o życiu i śmierci” tego sakramentu55 . Mocny głos w dyskusji na temat 

dopuszczenia innych rodzajów oleju jako materii sakramentów wyraził w kilku swoich 

pracach Didier, przekonując, że zmiana dyscypliny kanonicznej w tym zakresie jest 

dopuszczalna56 .  

Zagadnienie dopuszczenia możliwości stosowania innego oleju zamiast oliwy 

z oliwek pojawiło się także w propozycjach biskupów w sprawie tematów, które powinien 

podjąć przyszły Sobór Watykański II, zwołany przez papieża Jana XXIII (1958-1963).  

 
s. 29; F. WERNZ, P. VIDAL, Ius canonicum, t. IV, vol. I, Romae 1934, s. 65; M. CONTE A CORONATA, 

Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum. De Sacramentis. Tractatus canonicus, 

vol. I, s. 119; H. JONE, Commentarium in Codicem Iuris Canonici, t. II, Padeborn 1954, s. 44; 

E. REGATILLO, Ius sacramentarium, Santander 1960, s. 54.  
53  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis…, vol. II, pars II, s. 37. 
54  I. NABUCO, Pontificalis Romani expositio iuridico-practica, Parisiis-Tornaci-Romae-Neo-Ebroaci 1962, 

s. 591. 
55  H. R. PHILIPPEAU, Plaidoyer pour l’authenticité des matières sacramentelles, La Maison-Dieu 18 (1949), 

s. 115-122; J. STEFAŃSKI, Sakrament chorych w reformie Soboru Watykańskiego II, Poznań 1988, s. 86. 
56  J. C. DIDIER, Extrême-Onction, w: Caholicisme, red. G. JACQUEMET, vol. IV, Paris 1956, kol. 1005; TENŻE, 

Le chrétien devant la maladie et la morte, Paris 1960, s. 47. 
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Lacretelle, administrator prefektury apostolskiej w Haichow w Chinach, wskazał, że 

okoliczności czasu sprawiają, że w wielu miejscach, zwłaszcza tam, gdzie Kościół jest 

prześladowany, pojawiają się trudności w zdobyciu właściwej materii do sprawowania 

sakramentów bierzmowania i ostatniego namaszczenia. Dlatego prosił, aby stosownym 

dekretem jasno określić, jakie warunki w odniesieniu do olejów świętych są wymagane do 

ważnego udzielania bierzmowania i sakramentu chorych, a które jedynie ad liceitatem57. Nie 

przedstawił on w tym zakresie konkretnych rozwiązań, ale z kontekstu jego pisma można 

odczytać, że propozycja miała na celu uznanie, że konkretny rodzaj oleju (oliwa z oliwek) 

jest wymogiem jedynie do godziwości materii, lecz już nie ad validitatem.  

Podobnie ostrożne brzmienie posiada wotum Sercu, przełożonego generalnego 

Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi (Misjonarzy Szeutystów). Proponował on, by 

najwyższa władza kościelna bardziej dostosowała materię sakramentów do potrzeb 

i okoliczności życia w różnych regionach i wśród różnych ludów. Doświadczenie 

Zgromadzenia świadczyło, że nie jest łatwo, a niekiedy nawet jest niemożliwym, zdobycie 

materii sakramentalnej wymaganej do ważności aktu. Miał tu na myśli zwłaszcza oliwę 

z oliwek i balsam58.  

Bp Dubbelman, biskup Dżabalpur w Indiach, postawił kwestię, czy nie byłoby 

możliwym i słusznym dokonanie zmiany materii dalszej sakramentów bierzmowania 

i ostatniego namaszczenia. Powodem tej zmiany byłaby trudność w dostępie do 

niesfałszowanej oliwy z oliwek. Ponieważ poza Włochami i innymi krajami, w których 

rosną drzewa oliwne, czasem pojawiają się bardzo poważne problemy w zdobyciu tej oliwy, 

co rodzi nie małe niebezpieczeństwo, że sakramenty, w których jest ona istotną materią, 

będą udzielane nieważnie59.  

 
57  F. LACRETELLE, 12.09.1959, w: ADA, vol. II pars IV, s. 587: „Cum in hodiernis adiunctis non paucae 

regiones dirae persecutioni submittantur ita ut non raro materia remota ad Confirmationem et Extremam 

unctionem in eis vix possit suppeditari exoptandum videtur ut Decreto statuatur, quoad sacros oleos ad haec 

sacramenta conficienda adhibendos, quid ad valorem requiratur et quid ad liceitatem”. 
58  F. SERCU, 29.08.1959, w: ADA, vol. II pars VIII, s. 243: „Optatur ut, salva eorum substantia, materia et 

forma quorumdam sacramentorum Auctoritate ecclesiatica suprema melius adaptentur adiunctis regionum 

et populorum, praesertim cum, experientia teste, facile non sit, immo quandoque impossibile, materiam 

hucusque ad validitatem requisitam, comparare, utputa oleum olivarum aut balsamum”. 
59  C. DUBBELMAN, 19.05.1960, w: ADA, vol. II pars IV, s. 147: „Would it be possible and advisable to have 

the materia essentialis for the Sacraments of Confirmation and Extreme Unction altered as has been done 

in the administration of the Priesthood and the Episcopacy. The reason of this suggestion is that outside 

Italy and other olive growing countries it is sometimes extremely difficult to obtain (and be sure of) 

unadulterated oleum olivarum: and there is therefore not a little danger of the materia essentialis of the two 

above mentioned Sacraments being invalid”.  



ROZDZIAŁ 1. MATERIA NAMASZCZENIA PRZY SPRAWOWANIU SAKRAMENTÓW 

 

Powyższe propozycje jednak pozostały całkowicie niezauważone, tak przez Papieską 

Komisję Przygotowawczą Soboru Watykańskiego II ds. Liturgii świętej, jak i przez Papieską 

Komisję Przygotowawczą Soboru Watykańskiego II ds. Dyscypliny Sakramentów. 

W aktach tych komisji nie znajdują się projekty uwzględniające postulaty, ani też brak 

wzmianek na ten temat w protokołach posiedzeń tych gremiów60.  

Ponownie zagadnienie to pojawiło się w auli soborowej, podczas 17 kongregacji 

generalnej w dniu 12 listopada 1962 roku, wśród dyskusji na temat projektu konstytucji 

soborowej o liturgii. Bp Raymond, biskup Allahabad w Indiach, proponował zmianę kan. 

734 CIC/17. Podzielił się swoją znajomością z pewnym biskupem posługującym w Indiach, 

który corocznie wydaje 30 000 lirów na zakup oliwy z oliwek do konsekracji dla swojego 

prezbiterium. Jego zdaniem nie sposób przypisać oliwie z oliwek żadnego skutku 

sakramentalnego, którego nie mógłby wywołać inny olej. Wobec tego poddał pod refleksję 

możliwość powierzenia konferencjom biskupów decyzji o wyborze rodzaju oleju 

stosowanego w ich regionach 61 . Wydaje się jednak, że głos ten pozostał nieusłyszany 

w czasie samych obrad soborowych.  

1.1.4. Posoborowa reforma liturgiczna 

W maju 1968 roku Didier opublikował nowy artykuł, w którym ponownie 

przekonywał, że w aktualnej sytuacji Kościoła nie ma przeszkód, aby poddać rewizji normę, 

zgodnie z którą w posłudze sakramentalnej stosuje się jedynie oliwę z oliwek. Jego zdaniem 

przemawiają za tym liczne argumenty praktyczne, np. trudności w sprowadzaniu towarów 

ze względu na bariery polityczne, działania wojenne, brak występowania w środowisku 

naturalnym strefy równikowej oraz stref podbiegunowych drzew oliwnych, trudności 

w zrozumieniu konieczności stosowania właśnie tego jednego rodzaju oleju ze strony 

niektórych ludów, np. Eskimosów. Z drugiej zaś strony brak poważnych argumentów 

teologicznych za koniecznością absolutnego utrzymania dotychczasowej dyscypliny. Jak 

bowiem przekonuje, ze świadectw biblijnych nie wynika, że jest to jedyna dopuszczalna 

materia, zaś normy wynikające z dekretu unii z Ormianami, będącego niejako podstawą 

 
60  Wniosek ten został wyciągnięty po analizie materiału nieopublikowanego, przechowywanego w Fondo 

Concilio Vaticano II w Apostolskim Archiwum Watykańskim, zwłaszcza materiału Komisji ds. Dyscypliny 

Sakramentów (teczki 1053-1068) oraz Komisji ds. Liturgii Świętej (teczki 1350-1400). 
61  L. RAYMOND, w: AS vol. I pars II, s. 617: „Similiter in can. 734, ordinatur ut oleum olivarum surpetur in 

consecratione Olei in feria V in Coena Domini: cognosco episcopum in India qui expendit hic anno 30.000 

libellarum (30.000 Lire) pro oleo olivarum quod consecravit in sua cathedrali hoc anno. Impossibile est 

arguere aliquod effectum debere attribui oleo olivarum quem alia olea non habent. Inde, quare hae regulae 

non mutantur et selectio materiae non relinqueretur ad coetum episcoporum regionis?”.  
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uznania oliwy z oliwek za materię ad validitatem sakramentów, już w innych przypadkach 

były zmieniane przez kompetentną władzę kościelną, np. w sprawie materii sakramentu 

święceń62. Głos ten nie pozostał niezauważony w posoborowej reformie prawa i liturgii. 

Nad zaproponowaną przez Didier’a propozycją Stolica Apostolska pochyliła się już 

w lipcu 1968 roku. Arcybiskup Hanoi, w imieniu całego episkopatu Północnego Wietnamu, 

zwrócił się z prośbą do Kongregacji Nauki Wiary o zezwolenie na stosowanie innego oleju 

roślinnego zamiast oliwy z oliwek przy sporządzaniu olejów świętych, gdyż ze względu na 

trwającą tam wojnę nie było możliwości sprowadzania niektórych artykułów w drodze 

importu. Dnia 3 lipca 1968 roku Ojcowie Kongregacji zdecydowali się odpowiedzieć 

pozytywnie na prośbę tegoż Hierarchy. Decyzję Kongregacji zatwierdził następnie papież 

Paweł VI dnia 5 lipca 1968 roku. To rozstrzygnięcie zostało następnie dnia 11 lipca 1968 

roku zakomunikowane Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Tego samego dnia została 

o tym poinformowana także Święta Kongregacja Sakramentów, do której należało od tej 

chwili udzielanie takowej łaski w poszczególnych przypadkach. Wreszcie, 15 lipca 1968 

roku decyzja odnosząca się do olejów świętych została przesłana do wiadomości do 

Papieskiej Komisji Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego63. W tym piśmie informacyjnym 

jasno wskazano, że przekazanie upoważnienia dla Świętej Kongregacji Sakramentów do 

udzielania zezwolenia jest decyzją papieską 64 . Komisja zapewniła, że przesłane 

postanowienie stanie się podstawą studium podczas prac kodyfikacyjnych65.  

Temat rozszerzenia tego zezwolenia w formie normy generalnej stał się przedmiotem 

równoległych prac Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej (później Świętej 

 
62  J. C. DIDIER, Oleum infirmorum. La matière du sacrament des malades, L’Ami du Clergé 78 (1968) nr 19, 

s. 289-305. 
63  CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Prot. N. 72536, 23.09.2019, w: APA. Ponieważ 

przywołany problem dotyczy materiałów z okresu, który nie jest jeszcze dostępny do kwerendy 

w Archiwum Dykasterii, nie ma aktualnie możliwości dokładniejszego zbadania problemu. Powyższe 

informacje pochodzą z przywołanego listu Kongregacji, adresowanego do jednego z profesorów, w którym, 

na prośbę Autora niniejszej pracy, Kongregacja dla celów ściśle naukowych zreferowała zawartość 

materiału archiwalnego we wskazanej powyżej sprawie. W tym kontekście warto zauważyć, że A. BUGNINI, 

La riforma liturgica (1948-1975), Roma 1997, s. 771 przywołuje list Kongregacji z 29.07.1968, jednakże 

z wyjaśnień przedstawionych przez Kongregację Nauki Wiary wynika, że chodzi prawdopodobnie o list 

z 11.07.1968 przesłany do Świętej Kongregacji Sakramentów. Niestety, aktualnie nie ma możliwości 

sprawdzenia, czy tenże dokument z późniejszą datą faktycznie istnieje i czy zachował się w Archiwum 

Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej.  
64  SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Prot. N. 300/67; 740/68, 15.07.1968, w: APCTL, Fondo 

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, teczka: A1 C6831/5, Rapproti con i Dicasterii 

ed Uffici della Curia Romana. Rapporti con la S.C. per la Dottrina della Fede. Dal 1968 al 1973.  
65  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Prot. N. 1517/68, 20.07.1968, 

w: APCTL, Fondo Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, teczka: A1 C6831/5, 

Rapproti con i Dicasterii ed Uffici della Curia Romana. Rapporti con la S.C. per la Dottrina della Fede. 

Dal 1968 al 1973.  
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Kongregacji Kultu Bożego) oraz Papieskiej Komisji ds. Rewizji Kodeksu Prawa 

Kanonicznego66.  

Temat rozszerzenia na sposób generalny wskazanego powyżej zezwolenia po raz 

pierwszy pojawił się w pracach Grupy Studyjnej nr 21, działającej w ramach Rady 

ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej, a następnie w ramach Świętej Kongregacji 

Kultu Bożego 67 . W Schemacie nr 354 z 22 października 1969 roku wskazano, że 

„jakikolwiek olej zdatny do namaszczania ludzkiego ciała jest właściwą materią 

sakramentu”, dodając deklarację następującej treści: „Ponieważ w pewnych miejscach 

trudno jest zdobyć oliwę z oliwek, proponuje się, aby mógł być używany jakikolwiek olej 

zdatny do namaszczania ludzkiego ciała. W ten sposób wszędzie, gdzie to możliwe zachowa 

się prawdziwą symbolikę oraz wprowadzi się akomodację do mentalności naszych czasów, 

która z trudnością może zrozumieć, co oznacza olej naturalny” 68 . W podobny sposób 

zaproponowano w Schemacie nr 355, przygotowanym przez Grupę Studyjną nr 23 (de 

Rituali II), w odniesieniu do namaszczenia chorych: „Do namaszczania chorych należy 

używać oleju pobłogosławionego, który jest naturalny, i odpowiedni do używania przez 

ludzi”69. Projekty te zostały przedłożone na obradach XII Sesji Plenarnej Komisji Specjalnej 

 
66  Prace redakcyjne nad księgami liturgicznymi w zakresie stosowania olejów świętych zostaną 

przedstawione na podstawie zachowanych kopii tzw. Schemata. Termin „Schemat” w odniesieniu do 

dokumentów reformy liturgicznej ma szersze znaczenie niż „projekt”, stanowi nazwę rodzajową 

dokumentów, gdyż pod tą nazwą systematyczną znajdują się również niekiedy protokoły zebrań, 

sprawozdania lub relacje na temat opinii itp., nie tylko same projekty przyszłych ksiąg i obrzędów. Kopie 

te są zgromadzone w niektórych archiwach liturgicznych na świecie, m.in. w Niemieckim Instytucie 

Liturgicznym w Trewirze. Niestety, ze względu na wspomniany wcześniej okres zamknięty dla kwerendy 

nie było możliwe skonsultowanie oryginałów oraz innych dokumentów (m.in. tzw. Res secretariatus) 

wytworzonych podczas prac Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, 

przechowywanych aktualnie w Archiwum Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Prace 

redakcyjne nad normami Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku referowane są na podstawie materiału 

opublikowanego w Communicationes oraz niepublikowanego, zebranego w bibliotece podręcznej oraz 

Archiwum Dykasterii ds. Tekstów Prawnych. W niniejszym studium najpierw omówione będą prace 

redakcyjne nad księgami liturgicznymi, następnie zaś prace nad przepisami Kodeksu.  
67  Więcej na temat roli tego organu w reformie liturgicznej: J. STEFAŃSKI, Rola Consilium w posoborowej 

reformie liturgicznej, Studia Theologica Varsaviensia 23 (1985) nr 2, s. 291-310. Od 8.05.1969 roku 

zadania Consilium przejęła nowo utworzona Święta Kongregacja Kultu Bożego (w drodze podziału 

dotychczasowej Świętej Kongregacji Obrzędów na dwie nowe: Świętą Kongregację ds. Kanonizacyjnych 

i Świętą Kongregację Kultu Bożego).  
68  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354, 22.10.1969, s. 2, w: DLI: „Quodvis oleum 

ungendo corpori Humano accommodatum, est materia apta sacramenti. Declaratio: Cum admodum difficile 

erit certis in locis oleum olivae invenire, proponitur ut “quodvis oleum ungendo corpori humano 

accommodatum”, adhiberi possit. Hoc modo servatur symbolismum verum et ubique possibile, et fir 

accommodatio ad mentalitatem nostri temporis, quae difficulter intellegere potest quid per “oleum naturale” 

significetur. Quaesitum 1: Placetne Patribus ut in conficiendis sacris Oleis, quodbis oleum ungendo corpori 

humano accommodatum adhiberi valeat?” (tłum. własne). 
69  TAŻ, Schemata nr 355, 30.10.1969, nr 20, s. 4, w: DLI: “Ad unguendos infirmos adhiberi debet Oleum 

benedictum, quod sit naturale, et usui hominum conveniat” (tłum. własne). 
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ds. Przeprowadzenia Odnowy Liturgicznej w dniach 4-14 listopada 1969 roku70, podczas 

której uzyskały aprobatę na postawione pytania. Polecono jednak dostosowanie brzmienia 

normy do zezwolenia Kongregacji Nauki Wiary z 1968 roku71. Jeszcze w Schematach nr 368 

(w sprawie obrzędów błogosławieństwa olejów) z 23 maja 1970 roku zachowano poprzednie 

brzmienie projektowanego przepisu72. Z kolei Grupa Studyjna nr 23 w projekcie obrzędów 

namaszczenia chorych w Schematach nr 371 z 13 października 1970 przyjęła nową formułę 

przepisu o materii sakramentu: „Do namaszczania chorych należy używać Oleju zdatnego 

do namaszczania ciała ludzkiego, który ma być pobłogosławiony” 73 . Już jednak 

w Schemacie nr 374 z 30 listopada 1970 roku przeformułowano brzmienie przepisu: 

„Materią właściwą sakramentu jest oliwa z oliwek, albo, w zależności od okoliczności, inny 

olej roślinny”74. W tym kształcie norma została promulgowana najpierw dnia 3 grudnia 1970 

roku przez Obrzędy błogosławieństwa olejów katechumenów i chorych oraz konsekracji 

krzyżma75. Następnie znalazła się także w Obrzędach namaszczenia chorych i pasterskiej 

troski o nich76 ogłoszonych dekretem Świętej Kongregacji Kultu Bożego z dnia 7 grudnia 

1972 roku. 

Należy zauważyć, że zmiana materii sakramentu namaszczenia chorych nie dokonała 

się jednak mocą samego dekretu promulgującego nowy obrzęd, lecz poprzedzona została 

konstytucją apostolską papieża Pawła VI Sacram Unctionem Infirmorum z dnia 30 listopada 

1972 roku77. Najwyższy prawodawca wskazuje w niej: „Skoro w niektórych okolicach nie 

ma oleju z oliwek, który dotychczas był przepisany do ważności sakramentu albo trudno go 

 
70  XII Sessio Plenaria Commissionis Specialis ad Instaurationem Liturgicam Absolvendam, Notitiae 6 (1969), 

s. 436-441. 
71  J. STEFAŃSKI, Sakrament chorych w reformie…, s. 87. 
72  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 368, 23.05.1970, nr 1, s. 1, w: DLI. 
73  TAŻ, Schemata nr 371, 13.10.1970, nr 20, s. 5, w: DLI: “Ad ungendos infirmos adhiberi debet Oleum 

ungendo corpori humano accommodatum, quod sit benedictum” (tłum. własne). Stefański przytacza inne 

brzmienie: Ad unguendos infirmos adhiberi debet oleum vegetale, quod sit benedictum”, J. STEFAŃSKI, 

Sakrament chorych w reformie…, s. 87. 
74  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 374, 30.11.1970, nr 20, s. 5, w: DLI: “Materia 

apsta sacramenti est oleum olivarum aut, pro opportunitate, aliud oleum e plantis” (tłum. własne).  
75  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et conficendi chrisma, 

editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1971, nr 3, s. 7; tłum. polskie: Pontyfikał rzymski odnowiony 

zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia 

papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów katechumenów i chorych oraz konsekracji krzyżma, 

Katowice 2017, nr 3, s. 10.  
76  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica, Typis 

Polyglottis Vaticanis 1972, nr 20, s. 16; tłum. polskie: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, 

wydanie drugie poprawione, Katowice 1993, nr 20, s. 21.  
77  PAULUS VI, Constitutio apostolica de Sacramento Unctionis Infirmorum Sacram Unctionem Infirmorum, 

30.11.1972, AAS 65 (1973), s. 5-9.  
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nabyć, na prośbę wielu biskupów postanowiliśmy, że w przyszłości, jeżeli okoliczności za 

tym przemawiają, można używać także innego oleju roślinnego jako bardziej podobnego do 

oleju z oliwek”78. W ten sposób Biskup Rzymu ostatecznie rozstrzygnął, że także inne 

rodzaje olejów roślinnych mogą być materią właściwą do sprawowania sakramentów. 

Z treści konstytucji można również wyciągnąć wniosek, że z upoważnienia udzielonego 

przez Kongregację Nauki Wiary w 1968 roku skorzystało wiele episkopatów, a przynajmniej 

wielu biskupów prosiło o udzielenie im zezwolenia.  

1.1.5. Posoborowa rewizja Kodeksu prawa kanonicznego 

Równolegle do reformy ksiąg liturgicznych toczyły się prace nad rewizją Kodeksu 

prawa kanonicznego. Problematyka olejów świętych jako materii sakramentów została 

powierzona Grupie studyjnej De Sacramentis. Po raz pierwszy propozycję dopuszczenia 

stosowania innych rodzajów oleju podniósł pochodzący z Tanzanii konsultor M’Bunga. 

W swoim wotum przygotowawczym do prac nad kanonami generalnymi o sakramentach 

zaproponował, by dotychczasowy kan. 734 przyjął brzmienie: „§ 1. Oleje święte, także 

lokalne, które służą do udzielania niektórych sakramentów, powinny być pobłogosławione 

przez biskupa w Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej oraz, jeśli nagli konieczność, także 

poza dniem Wieczerzy Pańskiej. § 2. Gdyby wkrótce miało zabraknąć oleju 

pobłogosławionego, dodaje się do niego olej podobnej natury nie pobłogosławiony, także 

powtarzając tę czynność, jednakże w mniejszej ilości”79. Uzasadnił to tym, że nie mówi się 

tu o rodzaju takowego oleju, ale o jego naturze i funkcjach. Propozycja ta nie została jednak 

podjęta przez pozostałych konsultorów Grupy studyjnej podczas posiedzenia w dniach 

27 lutego – 3 marca 1967 roku80.  

Do tego problemu powrócił konsultor M’Bunga, stawiając podczas V sesji Grupy 

Studyjnej pytanie, czy oliwa z oliwek jest materią wymaganą do ważności sakramentu 

namaszczenia chorych, czy też wystarczy olej z ziaren? W tej sprawie, zdaniem Charue, 

dotyka się nie tylko dyscypliny, ale magisterium Kościoła. Wobec tego Onclin, sekretarz 

 
78  Tamże, s. 8; tłum. polskie: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo…, s. 13.  
79  S. M’BUNGA, Relatio juridica super Sacramenta in genere et legislationem canonicam de Sacrae 

Ordinationis ministro, s. 5, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et 

documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I, [s.l.] [s.d.]: “Can. 734 - § 1. Sic 

innovetur: “Sacra olea, etiam localia, quae quibusdam sacramentis administrandis inserviant, debent esse 

ab Episcopo benedicta feria V in Coena Domini et, si necessitas urgeat, etiam extra diem Coenae Domini” 

§ 2. Sic innovetur: “Mox deficienti oleo benedicto oleum natura similis non benedictum adiiciatur, etiam 

iterato, minore tamen copia.” Ratio: Non agitur hic de sorte praelata sed de natura et functiones talis olei”.  
80  COETUS STUDIORUM DE RECOGNOSCENDIS CODICIS NORMIS DE SACRAMENTIS, s. 19-24, w: PONTIFICIA 

COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De 

Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I, [s.l.] [s.d.] 
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zespołu, zaproponował, by w tej kwestii na ten moment pozostawić kanon w poprzednim 

brzmieniu, zaś sprawę przesłać do rozstrzygnięcia Świętej Kongregacji Nauki Wiary, na co 

zgodzili się wszyscy uczestnicy zebrania81. Przygotował on zestaw trzech pytań, wśród 

których pierwsze dotyczyło omawianego problemu: „Zgodnie z normą kan. 937, 

namaszczenia chorych należy udzielać przez święte namaszczenia, używając do tego oliwy 

z oliwek właściwie pobłogosławionej. Stawia się pytanie, czy można postanowić, czy też 

nie, że to Namaszczenie może być udzielane przez namaszczenia, przy użyciu oleju 

naturalnego, to jest używając oleju albo z oliwek, albo z innych owoców lub roślin. 

Poprawiony w ten sposób przepis bardziej będzie odpowiadał zwyczajom regionów, 

w których nie używa się oliwy z oliwek, a także tym, w których ten olej nie może być 

z łatwością dostępny. Dlatego też, proponuje się, aby ten przepis można było poprawić 

w następujący sposób: «Namaszczenia chorych należy udzielać przez święte namaszczenia, 

przy użyciu właściwie pobłogosławionego oleju z oliwek albo innych owoców lub roślin, 

oraz przez słowa przepisane przez zatwierdzone księgi liturgiczne” 82 . W dyskusji nad 

zaproponowanym tekstem Leite zauważył, że także ropa naftowa jest olejem naturalnym, 

dlatego nie można mówić «przy użyciu oleju naturalnego». W związku z tym Onclin 

zaproponował, by w wyjaśnieniu kanonu w miejsce oleju naturalnego wstawić olej roślinny. 

Tekst kanonu z kolei uzyskał aprobatę wszystkich uczestników zebrania83.  

 
81  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Va (diebus: 2-6 martii 1970 habita), s. 47, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS 

CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), 

vol. I, [s.l.] [s.d.]: “Rev.mus m’BUNGA petit utrum oleum olivarum sit a validitatem an sufficiat oleum ex 

grano. Rev.mus LEITE proponit ut in canone dicatur “tantum oleum benedictum”. Exc.mus CHARUE 

declarat quaestionem respicere Magisterium Ecclesiae. Rev.mus ONCLIN proponit ut pro momento sevetur 

canon uti est et suggerit ut quaesitum de hac materia ad S. Congregationem pro doctrina Fidei mittatur; 

quod omnibus placet”; Communicationes 31 (1999), s. 87. 
82  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Va (diebus: 2-6 martii 1970 habita), s. 66, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS 

CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), 

vol. I, [s.l.] [s.d.]: “Textus a Rev.mo ONCLIN propositus: QUAESITA I) Ad normam can. 937, Unctio 

infirmorum conferri debet per sacras unctiones, adhibito oleo olivarum rite benedicto. Quaeritus utrum 

statui possit hanc Unctionem conferri posse per unctiones, adhibito oleo naturali, videlicet adhibito oleo 

sive ex olivis sie ex aliis fructibus aut plantis proveniente. Praescriptum ita emandatum magis 

accommodatum esset moribus regionum, in quibus non utuntur oleo olivarum, immo in quibus quandoque 

hoc oleum non ita facile acquiri potest. Quare, proponitur ut ita emendari possit praescriptum canonis: 

“Unctio infirmorum conferri debet per sacras unctiones, adhibito rite benedicto oleo ex olivis aliisve 

fructibus aut plantis proveniente, et per verba in probatis liturgicis libris praescripta”.”; Communicationes 

31 (1999), s. 100. 
83  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Va (diebus: 2-6 martii 1970 habita), s. 68, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS 

CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), 

vol. I, [s.l.] [s.d.]: “Rev.mus LEITE animadvertit etiam petroleum esse naturalem. Itaque dicendum non 

esse “adhibito oleo naturali”. Rev.mus ONCLIN proponit ut dicatur in explicatione canonis: adhibito oleo 
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Powyższe pytanie zostały przesłane listem z dnia 13 marca 1970 roku do Świętej 

Kongregacji Nauki Wiary. Zgodnie z sugestią Leite usunięto całkowicie odniesienie do oleju 

naturalnego84. Dykasteria ta odpowiedziała pozytywnie na przedstawione pytanie podczas 

środowej sesji (tzw. Feria IV) dnia 1 lipca 1970 roku, zaś rozstrzygnięcie Ojców 

Kongregacji zostało zaaprobowane przez papieża dnia 2 lipca 1970 roku. O decyzji 

poinformowano pismem z dnia 10 lipca 1970 roku w następujący sposób: „Zgoda na nową 

dyscyplinę przedstawioną w nowym tekście; wyraża się jednak życzenie, by wskazano w 

jakiś sposób preferencję dla oliwy z oliwek (np. „… używając właściwie pobłogosławionej 

oliwy z oliwek albo innego oleju roślinnego”)85.  

Decyzja Kongregacji została zakomunikowana członkom Grupy studyjnej podczas 

jej VI sesji plenarnej w dniach 7-12 grudnia 1970 roku. Na tej podstawie przystąpiono do 

nowej redakcji kanonu. Sekretarz Onclin zaproponował, by słowa „przy użyciu oliwy 

z oliwek właściwie pobłogosławionej” zastąpić „przy użyciu właściwie pobłogosławionej 

oliwy z oliwek lub innego oleju roślinnego”. W opozycji do niego Sessolo sprzeciwił się 

zmianie tekstu kanonu w zaproponowanej formie. Uważał, że wystarczy dodać słowa „albo 

z innych owoców lub roślin”. Przyjęto następujące brzmienie projektu kanonu: 

„Namaszczenia chorych należy udzielać przez święte namaszczenia, przy użyciu właściwie 

pobłogosławionego oleju z oliwek lub innych owoców albo roślin, i przez słowa przepisane 

w zatwierdzonych księgach liturgicznych”86.  

 
vegetali” loco “oleo naturali”. Placet omnibus. Textus vero canonis placet ut est secundum omnes”; 

Communicationes 31 (1999), s. 101. 
84  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Prot. N. 2236/70, 13.03.1970, 

w: APCTL, Fondo Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, teczka: A1 C6831/5, 

Rapporti con i Dicasterii ed Uffici della Curia Romana. Rapporti con la S.C. per la Dottrina della Fede. 

Dal 1968 al 1973. 
85  SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Prot. N. 810/70, 10.07.1970, w: APCTL, Fondo 

Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, teczka: A1 C6831/5, Rapproti con i Dicasterii 

ed Uffici della Curia Romana. Rapporti con la S.C. per la Dottrina della Fede. Dal 1968 al 1973. 
86  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio VIa (diebus 7-12 decembris 1970 habita), s. 4-5, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI 

IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto 

Matrimonio), vol. II, [s.l.] [s.d.]: “Rev.mus ONCLIN refert Consultoribus responsionem a S. Congregatione 

pro Doctrina Fidei datam ad quaesitum de oleo olivarum ab ipsa Commissione propositum. Ita sonat 

quaesitum propositum a Comissione: “Ad normam can. 937 C.I.C., Unctio infirmorum conferri debet per 

sacras unctiones, adhibito oleo olivarum rite benedicto. Quaeritur utrum statui valeat hoc Sacramentum 

conferri posse per unctionem, adhibito oleo sive ex olivis sive ex aliis fructibus aut plantis proveniente. 

Praescriptum ita emendatum magis accommodatum esset moribus regionum, in quibus non utuntur oleo 

olivarum, immo quandoque hoc oleum non ita facile acquiri potest. Quare, proponitur ut ita emendari possit 

praescriptum canonis: “Unctio infirmorum conferri debet per sacras unctiones, adhibito rite benedicto oleo 

ex olivis aliisve fructibus aut plantis proveniente, et per verba in probatis liturgicis libris praescripta”. 

S. Congregatio pro doctrina Fidei sequenti modo respondit die 10 iulii 1970: Ad primum quaesitum (can. 

937): Placet nova disciplina ut in novo textu proposita; optatur tamen ut indicetur aliquomodo praeferentia 

olei olivarum (e.g. “… adhibito rite benedicto oleo ex olivis aut alio oleo vegetali”). Ipse Rev.mus ONCLIN 
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W celu uzgodnienia tekstu między różnymi częściami kanonów o sakramentach, 

podczas IX sesji zespołu w dniach 13-17 marca 1972 roku, Sekretarz zaproponował dodanie 

do kanonu ogólnego o olejach: „§ 2. Oleje, o których w § 1 mają być z oliwek lub innych 

owoców albo roślin”, na co przystali wszyscy uczestnicy spotkania 87 . Z tego względu 

podczas X sesji zespołu w dniach 23-28 października 1972 roku podjęto decyzję o usunięciu 

odniesienia do oliwy z oliwek z kanonu o materii sakramentu namaszczenia chorych 

(dotychczas kan. 937)88. Na ostatniej, XI sesji zespołu w dniach 29 stycznia – 2 lutego 1973 

roku z kanonu ogólnego usunięto odniesienie do innych owoców89. W tym kształcie kanony 

zostały rozesłane do konsultacji w formie Schematu dokumentu papieskiego reformującego 

dyscyplinę kanoniczną o sakramentach90. Dwa omawiane kanony dotyczące materii oleju 

zostały w tym projekcie umieszczone jako kan. 691 i 18192.  

Konferencja Biskupów Urugwaju proponowała, by w treści kanonu wprowadzić 

zastrzeżenie o wykorzystaniu innego oleju roślinnego dopiero wówczas, gdy brak oliwy 

z oliwek. Za tym rozwiązaniem przemawia konieczność utrzymania niemal dwutysięcznej 

 
proponit ut verba “adhibito oleo olivarum rite benedicto” sequento modo mutentur: “adhibito rite benedicto 

oleo ex olivis aut alio oleo vegetali”. Rev.mus SESSOLO e contra proponit ut verba “adhibito oleo olivarum 

rite benedicto” maneant uti sunt et adiungantur verba “aut aliis ex fructibus vel plantis”. Rev.mus ONCLIN 

proponit ut textus sit “… adhibito rite benedicto oleo ex olivis aut aliis ex fructibus vel plantis, et…” Placet 

omnibus ita textus, ita ut sit: “Unctio infirmorum conferri debet per sacras unctiones, adhibito rite benedicto 

oleo ex olivis aut aliis ex fructibus vel plantis, et per verba in probatis liturgicis libris praescripta”; 

Communicationes 31 (1999), s. 118-119. 
87  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio IXa (diebus 13-17 martii a. 1972 habita), s. 50, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI 

IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto 

Matrimonio), vol. II, [s.l.] [s.d.]: “Rev.mus ONCLIN ut § 2 proponit sequentem textum: “Olea de quibus 

in § 1 sint ex olivis aut aliis ex fructibus vel plantis”. Placet omnibus”; Communicationes 31 (1999), s. 320. 
88  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Xa (diebus 23-28 octobris 1972 habita), s. 47, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI 

IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto 

Matrimonio), vol. II, [s.l.] [s.d.]: “Textus placet uti est. Verbum “olivarum” cadit”; Communicationes 32 

(2000), s. 60. 
89  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio XIa (diebus 29 januarii – 2 februarii 1973 habita), s. 53, w: PONTIFICIA COMMISSIO 

CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto 

Matrimonio), vol. II, [s.l.] [s.d.]: “Ipse Rev. MEDINA proponit ut supprimantur verba “fructibus vel”. 

Placet omnibus”; Communicationes 32 (2000), s. 118. 
90  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema documenti pontifici quo 

disciplina canonica de sacramentis recognoscitur, Typis Polyglottis Vaticanis 1975.  
91  Tamże, s. 21: „Can. 6 (CIC 734). § 1. In ministrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, 

minister utatur oleis ab Episcopo benedictis, salvis exceptionibus iure admissis; olea adhibeat recenter 

benedicta, nec veteribus utatur, nisi necessitas urgeat. § 2. Olea de quibus in § 1 sint ex olivis aut aliis ex 

plantis”. 
92  Tamże, s. 56: “Can. 181 (CIC 937). Unctio infirmorum, qua christifideles aegrotantes Domino patienti et 

glorificato, ut eos alleviet et salvet commendantur, conferri debet per sacram unctionem, adhibito oleo rite 

benedicto, et per verba in probatis liturgicis libris praescripta”. Ze względu na usunięcie z treści tego kanonu 

określenia rodzaju stosowanego oleju, dalsze prace redakcyjne nad nim nie będą omawiane w tym miejscu. 
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tradycji Kościoła wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe93. Z kolei zupełnie inny oddźwięk 

miała propozycja Konferencji Episkopatu Tanzanii. Biskupi tego afrykańskiego kraju 

sugerowali dopuszczenie stosowania nawet tłuszczów zwierzęcych, np. masła lub tłuszczu 

stałego, bowiem dla ludów Afryki lepiej wyrażałoby to znaczenie świętego namaszczenia. 

Decyzję w tej sprawie miałby podejmować krajowe konferencje biskupów94. Biskup Nitry 

w ówczesnej Czechosłowacji zauważył, że zaproponowane brzmienie kanonu może 

powodować trudności interpretacyjne. Sugerował, by dopuścić oleje wyciśnięte jedynie 

z owoców roślin, nie zaś wytworzone w drodze innej ekstraktacji, jak ma to miejsce np. 

w odniesieniu do olejku terpentynowego 95 . Podobnie wypowiedział się przedstawiciel 

diecezji spiskiej z tego samego kraju, wskazując, że użycie innego rodzaju oleju roślinnego 

(w tym regionie np. oleju słonecznikowego) nie wpłynie na obniżenie czytelności znaku 

namaszczenia, lecz może stanowić znaczącą pomoc w pokonywaniu trudności w sytuacji 

braku oliwy z oliwek96.  

Po otrzymaniu odpowiedzi od organów konsultacyjnych konsultor przygotował 

nowy projekt kan. 6 schematu w następujący sposób: „Kan. 8: Przepisy o Olejach Świętych. 

§. 1. Przy sprawowaniu sakramentów, w których stosuje się oleje święte, szafarz powinien 

używać olejów z oliwek lub innych roślin, pobłogosławionych przez biskupa, 

z zachowaniem przepisu kan. 188; używać powinien nowo pobłogosławionych, a starych 

nie powinien używać, chyba że pojawi się prawdziwa konieczność. § 2. Proboszcz prosi 

 
93  CONFERENCIA EPISCOPAL URUGUAYA, Observaciones al „Schema documenti pontificii quo disciplina 

canonica de sacramentis recognoscitur”, 20.12.1975, s. 2, w: APCTL, Fondo Pontificia Commissio Codici 

Iuris Canonici Recognoscendo teczka VIII. De Sacramentis. Osservazioni allo Schema: Conferenze 

Episcopali (Prot. 174-208): “c. 6 p. 2 agregaría al finam de ex plantis si desunt olivae. Razón: mantener 

donde es posible la tradición dos veces milenaria de la Iglesia” 
94  TANZANIA EPISCOPAL CONFERENCE, Proposals for the new canon law on the sacraments, 18.12.1975, 

w: APCTL, Fondo Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo teczka VIII. De 

Sacramentis. Osservazioni allo Schema: Conferenze Episcopali (Prot. 174-208): “can. 6: In our opinion 

animal oils e.g. fats, butter or ghee should be used instead of plant oils. Animal oils according to Africans 

are of greater value and considered as sacred among many African tribes. Thus to use animal oils in the 

liturgy of the sacraments, it would have more meaning to Africans. We should therefore recommend that 

decision on the use of oil should be left to National Episcopal Conference”. 
95  CURIA EPISCOPALIS NITRIENSIS, Adnotationes ad „Schema documenti pontificii quo disciplina canonica se 

sacramentis recognoscitur”, 02.09.1975, w: APCTL, Fondo Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici 

Recognoscendo teczka VIII. De sacramentis. Osservazioni allo Schema: Diocesi d’Europa: “Can. 6: 

Dubium oriri potest, an oleum debeat esse solum ex fructibus plantarum, aut etiam ex plantarum /arborum/ 

stipite, uti est ex. gr. oleum terpentini. In primo casu commendari videtur textus: “… ex olivis, aut 

e fructibus aliarum plantarum”. 
96  DIOCESI DI SPIS, w: APCTL, Fondo Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, teczka 

VIII. De sacramentis. Osservazioni allo Schema: Diocesi d’Europa: “Can. 6/ c. 734/: in § 2 praeter oleum 

ex olivis etiam ex aliis plantis permittitur, sane symbolum olei minime minuitur et inopiae olei olivarum 

subvenitur. /v. gr. nostris in regionibus prope est oleum ex planta Helianthus annuus, slnečnica/”. 
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o oleje święte własnego biskupa i przechowuje starannie w bezpiecznym miejscu” 97 . 

Konsultorzy zebrani na sesji w dniach 18-22 kwietnia 1977 roku przeredagowali propozycję 

zgodnie z przyjętymi w księgach liturgicznych standardami: „§ 1. Przy udzielaniu 

sakramentów, w których należy stosować oleje święte, szafarz winien używać olejów 

wytłoczonych z oliwek lub innych roślin, konsekrowanych i pobłogosławionych przez 

biskupa, używać należy tych, które zostały konsekrowane lub pobłogosławione w ostatnim 

czasie, ani nie używać starych, chyba że w wypadku konieczności. § 2. Proboszcz powinien 

uzyskiwać oleje święte od własnego biskupa i przechowywać je starannie w bezpiecznym 

miejscu”98. W niemal niezmienionym kształcie kanon ten został ujęty najpierw w Schemacie 

Kodeksu z 1980 roku99, następnie w tzw. Schema novissimum z 1982 roku100 i finalnie w tej 

postaci został promulgowany w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku101.  

Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku w kan. 847 przejął postanowienia 

wcześniej promulgowanych ksiąg liturgicznych, zgodnie z którymi przy aktach 

liturgicznych, wymagających użycia olejów świętych, stosuje się oliwę z oliwek lub inny 

olej roślinny102. Choć nie wynika to wprost z treści przepisu kanonicznego, należałoby inny 

 
97  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, DE SACRAMENTIS (dd. 18-22/4/77). 

Relatio et canones necnon Adnexa, s. 13, w: Acta et documenta. Coetus Studii De Sacramentis. Series 

Altera; „Can. 8: Praescripta de SS. Oleis. § 1. In conficiendis Sacramentis in quibus sacra olea adhibenda 

sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis ab Episcopo benedictis, salvo praescripto can. 188, 

eaque adhibeat recenter benedicta, nec veteribus utantur nisi vera adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra 

a proprio Episcopo petat, eaque decenti custodia diligenter asservet” (tłum. własne). 
98  Tamże, s. 26: “Can. 7. § 1. In ministrandis sacramentis in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti 

debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque ab Episcopo consecratis vel benedictis, eaque 

adhibeat recenter consecrata vel benedicta, nec veteribus utatur nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea 

sacra a proprio Episcopo impetret, eaque decenti custodia diligenter asservet” (tłum. własne). 
99  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Codicis Iuris Canonici iuxta 

animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, 

Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutotum vitae consecratae 

recognitum, Libreria Editrice Vaticana 1980, s. 191: “Can. 800 - § 1. In ministrandis sacramentis in quibus 

sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque ab Episcopo 

consecratis vel benedictis, salvo praescripto can. 953 eaque adhibeat recenter consecrata vel benedicta, nec 

veteribus utatur nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret, eaque decenti 

custodia diligenter asservet”.  
100  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Codex Iuris Canonici. Schema 

novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, Typis 

Polyglottis Vaticani 1982, s. 157: “Can. 847 - § 1. In administrandis sacramentis in quibus sacra olea 

adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 

1000, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas. 

§ 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret, eaque decenti custodia diligenter asservet”. 
101  Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983), pars II, s. 

1-317. 
102  Can. 847 § 1 CIC/83; E. SZTAFROWSKI, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986, s. 113; 

T. PAWLUK, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn 2010, s. 325; P. HEMPEREK, 

W. GÓRALSKI, F. PRZYTUŁA, J. BAKALARZ, Uświęcające zadanie Kościoła, w: Komentarz do Kodeksu 

Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, Lublin 1986, s. 73; J. T. MARTÍN DE AGAR, Comentario al can. 847, 

w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-
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olej roślinny traktować jako substytut oliwy z oliwek, a więc tam, gdzie może być łatwo 

dostępna, nie powinno się odstępować od pryncypiów tradycji kanoniczno-liturgicznej 

i w jej miejsce dowolnie i arbitralnie dopuszczać użycie innych olejów. Za takim poglądem 

przemawia przede wszystkim „ładunek” teologiczny oliwy, tradycja chrześcijańska oraz 

zdanie wyrażone przez Świętą Kongregację Nauki Wiary w piśmie z dnia 10 lipca 1970 roku 

do Papieskiej Komisji ds. Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego, by w pewien sposób 

zaakcentować w brzmieniu norm pierwszeństwo oliwy z oliwek. Wybór innego rodzaju 

oleju powinien także brać pod uwagę tradycję i kulturę miejscową, tak, by nie substytuować 

materii sakramentu olejem, który w miejscowym środowisku nie był uważany za zdatny do 

namaszczania ludzi lub też nie jest zdolny do wyrażenia znaczenia duchowego namaszczenia 

(np. nie jest substancją o przyjemnym aromacie lub nie ma żadnego zastosowania w ludowej 

medycynie). Przeciwne postępowanie może doprowadzić do dewaluacji znaku 

sakramentalnego namaszczenia. Jak podkreśla Trevisan, preferowana jest jednak oliwa 

z oliwek, zaś nieważną materią będzie olej mineralny, stosowany do smarowania 

mechanizmów technicznych oraz tłuszcz zwierzęcy103. 

W kontekście zastosowania właściwej materii oleju do sporządzenia olejów świętych 

należy także postawić pytanie o odpowiednią świeżość oleju. Ustawodawca, zarówno 

w dawnym prawie, jak i w aktualnym ustawodawstwie, nie precyzuje, że oliwa powinna być 

wzięta z ostatniego zbioru oliwek. Mając na uwadze, że przy sprawowaniu sakramentów 

materia powinna być odpowiednio świeża, by była zdatna do namaszczania ludzi, wydaje 

się uzasadnionym, by do błogosławieństwa oleju chorych i katechumenów oraz konsekracji 

krzyżma użyć jak najświeższych olejów. Nie jest to jednak wymóg ani ad validitatem, ani 

ad liceitatem. Dubium w tej sprawie rozstrzygnęła bowiem już dnia 13 sierpnia 1669 roku 

Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, polecając coroczną konsekrację olejów nawet 

wówczas, gdy oliwa, która ma być poświęcona, jest z tego samego zbioru, z którego 

konsekrowano oleje w roku ubiegłym104. 

 
OCAÑA, t. III/1, Pamplona 2002, s. 443; Z. JANCZEWSKI, Namaszczenie chorych, w: Wielka Encyklopedia 

Prawa, t. II. Prawo kanoniczne, red. G. LESZCZYŃSKI, Warszawa 2014, s. 129. 
103  G. TREVISAN, Commento al can. 847, w: Codice di Diritto Canonico Commentato, red. REDAZIONE DI 

QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Milano 2019, s. 741. 
104  SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE (C.P. PRO SINIS), 13.08.1669, w: CIC Fontes, t. VII, s. 35-36; 

M. PASTUSZKO, Prawo o sakramentach świętych, t. I. Normy ogólne i sakrament chrztu, Warszawa 1983, 

s. 63. 
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1.2. Balsam do sporządzenia krzyżma 

Specyficzna natura krzyżma świętego, która odróżnia je od innych olejów świętych, 

wymaga, aby do jego sporządzenia użyto oprócz materii podstawowej, czyli oliwy, także 

substancji aromatycznej, czyli balsamu.  

1.2.1. Balsam jako obowiązkowy składnik krzyżma do Soboru Watykańskiego II 

Zdaniem Amato († 1729), brakuje przed VI wiekiem świadectw pisanych na temat 

dodawania do oliwy balsamu przy sporządzaniu krzyżma, zaś w jego opinii pierwsze 

wzmianki o domieszce balsamu pojawiają się w pismach św. Grzegorza I Wielkiego (590-

604)105. Jak dowodzą niektórzy autorzy, prawdopodobnie z tego właśnie okresu pochodzi 

zwyczaj dodawania balsamu do oliwy106. Zaccaria z kolei wskazuje, że zwyczaj dodawania 

substancji aromatycznych do oleju namaszczenia ma swoją proweniencję w IV wieku107. 

Sakramentarz przypisywany Grzegorzowi I Wielkiemu podaje, że w Wielki Czwartek 

przygotowuje się dwie ampułki z oliwą, z których lepszą podaje się biskupowi, aby ten dolał 

do niej balsamu108. Tę samą rubrykę powtarza następnie Ordo109 XXIV110 z VIII wieku oraz 

Ordo XXVII111.  

Św. Beda Czcigodny († 735) w komentarzu do Pieśni nad Pieśniami potwierdza, że 

balsam miesza się z oliwą, w ten sposób przyrządzając krzyżmo, konsekrowane następnie 

przez biskupa112. Amalariusz z Metzu († ok. 850) w dziele De ecclesiasticis officis lub Liber 

officis, omawiając liturgię Wielkiego Czwartku wskazuje, że wówczas „konsekruje się nie 

tylko olej, ale także balsam. Drzewo balsamu jest jedną z roślin aromatycznych, wydających 

 
105  M. AMATO, De opobalsami specie ad Sacrum Chrisma conficiendum requisita. Dissertatio Historico-

Dogmatico-Moralis, Neapoli 1722, s. 5.  
106  G. JUENIN, Commentarius Historicus, et Dogmaticus De Sacramentis in genere, et specie, t. I, Valentiae 

1771, s. 281-283; T. RUPPRECHT, Notae historiae in universum ius canonicum rationibus consentaneis 

adsertae, pars prima, Barcinone 1772. 
107  G. ZACCARIA, Aspetti pneumatologici della celebrazione della confermazione, Romae 2013, s. 345-346. 
108  GREGORIUS MAGNUS, Liber Sacramentorum, PL 78, kol. 81-82 “et praeparantur ampullae duae cum oleo, 

quarum melior defertur pontifci, ut, accepto balsamo, et commiscitato cum oleo, manu sua impeat eam”. 

Zapewne dlatego, że zmieszanie oliwy z balsamem dokonywało się przed rozpoczęciem celebracji Mszy, 

nie wspomina się już o tym fakcie w samej treści obrzędu konsekracji krzyżma: K. LIJKA, Poświęcenie 

krzyżma w Kościele rzymskim, Liturgia Sacra 16 (2010), nr 2, s. 321. 
109  Chodzi tu o tzw. Ordines Romani, stanowiące odrębny rodzaj źródeł liturgicznych. Nie zawierały one, co 

do zasady tekstów oracji, lecz sam porządek celebracji (rubryki), skąd pochodzi ich nazwa Ordo. 

Poszczególne Ordines dotyczyły zazwyczaj jednej celebracji lub ich ograniczonej liczby. Nie miały 

charakteru jednolitego i uzupełniały sakramentarza, zawierającego oracje. Numeracja Ordines pochodzi 

z klasyfikacji Andrieu. Szerzej na temat Ordines Romani: E. PALAZZO, A History of Liturgical Books from 

the Beginning to the Thirteenth Century, Collegeville 1998, s. 175-185.  
110  Ordo XXIV, nr 9, w: Les «Ordines Romani» du haut moyen âge, red. M. ANDRIEU, t. III, Levuen 2006, 

s. 289. 
111  Ordo XXVII, nr 22, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 352. 
112  BEDA VENERABILIS, In Cantica Canticorum allegorica expositio, PL 91, kol. 1065-1236 
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woń (…). Rośliny aromatyczne to wszystkie rośliny, które wydają odurzającą woń, a rosną 

w Indii czy też Arabii, albo w Italii. (…) Zapach balsamu w oleju wskazuje na rozchodzącą 

się szeroko woń dobrych cnót dzięki działaniu łaski Ducha Świętego. Do oleju dodaje się 

balsam, ponieważ na obliczu Chrystusa jaśnieje niebiański blask”113.  

Dowartościowania znaczenia balsamu przy sporządzaniu krzyżma świętego 

dostarcza rozwój ksiąg liturgii rzymskiej w średniowieczu. Najpierw Pontyfikał rzymsko-

germański z X wieku świadczy o przesunięciu mieszania balsamu z oliwą na sam moment 

akcji liturgicznej konsekracji krzyżma. Przystępując do tej czynności biskup odmawia 

orację, która w niemal niezmienionej formie przetrwała do reformy liturgicznej po Soborze 

Watykańskim II:  

„Prośmy Pana naszego wszechmogącego, który w przedziwny sposób połączył na zawsze 

z prawdziwą ludzką naturą niepojęte Bóstwo Jedynego Syna, z sobą współwiecznego, 

a łaską Ducha Świętego namaścił Go olejem radości przed tymi, co dzielą z nim losy, aby 

człowiek zgubiony podstępem szatana, odzyskał dla swej duszy i ciała wieczne dziedzictwo, 

które utracił. Niech moc Trójcy Świętej pobłogosławi i uświęci te płyny pochodzące 

z różnych gatunków roślin, i sprawi, by razem zmieszane stały się jednym. Niech każdy, na 

zewnątrz nim pomazany, otrzyma wewnętrzne namaszczenie, a wolny od wszelkiej zmazy 

cielesnej, niech się chlubi z udziału w Królestwie Niebieskim. Przez tegoż Pana naszego”114.  

Następnie, przy mieszaniu balsamu z krzyżmem biskup mówił:  

„Niech połączenie tych płynów stanie się dla wszystkich, którzy będą namaszczeni, źródłem 

łask i ochroną zbawienną na wieki wieków”115.  

Dopiero wówczas biskup przystępował do egzorcyzmowania oleju na krzyżmo 

i samej jego konsekracji. 

 
113  AMALARIUSZ Z METZU, Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła, red. T. GACIA, Lublin 2016, s. 98-99. 
114  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique du dixième siècle, t. II, Città del Vaticano 1963, s. 73: 

“Benedictio in commixtione olei et balsami Oremus dominum nostrum omnipotentem, qui 

incomprehensibilem unigeniti filii sibique coeterni divinitatem mirabili dispositione verae humanitati 

inseparabiliter coniunxit, et gratia cooperante sancti spiritus, oleo exultationis prae particibus suis linivit, 

ut homo fraude diaboli perditus, gemina et singulari constans materia, perenni redderetur, de qua exciderat, 

hereditati, quamvis hos ex diversis crearurarum speciebus liquores creatos, sanctae trinitatis perfectione 

benedicat et benedicendo sanctificet, concedatque ut simul permixti unum fiant, et quicumque exterius inde 

perunctus fuerit, ita interius liniatur, quo omnibus sordibus corporalis materiae carens, se participem regni 

caelestis effici gratuletur. Per eudnem dominum nostrum”. Tekst polski: Mszał rzymski łacińsko-polski, 

Paris 1968, s. 179-180. 
115  Tamże, s. 73-74: “Hic commisceantur, dicente pontifice: Haec commixtio liquorum fiat omnibus perunctis 

propitiatio et custodia salutaris in secula seculorum”. Tekst polski: Mszał rzymski łacińsko-polski, Paris 

1968, s. 185. 
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Pontyfikał rzymski z XII wieku przewiduje aż trzy formy obrzędu konsekracji 

krzyżma. Pierwsza z nich nie odbiega znacząco o formy przewidzianej w Pontyfikale 

rzymsko-germańskim, zaś dwie pozostałe przesuwają moment zmieszania oliwy 

z balsamem przed rozpoczęcie celebracji Mszy (jak to miało miejsce w starszych formach 

przekazanych przez Ordines Romani), nie przewidując na ten moment żadnej formuły 

modlitewnej116 . Drugą formę przejął Pontyfikał Kurii Rzymskiej z XIII wieku. Papież 

konsekrujący krzyżmo w Wielki Czwartek dokonywał zmieszania balsamu z oliwą przed 

rozpoczęciem liturgii konsekracyjnej. Niektóre rękopisy na marginesie dodawały formuły 

modlitewne117.  

Znaczącym świadectwem sporządzania krzyżma z oliwy i balsamu jest list papieża 

Innocentego III (1198-1216), będący niejako traktatem o świętym namaszczeniu i jako taki 

wszedł do Dekretałów Grzegorza IX118. Papież w liście datowanym na 25 lutego 1204 roku, 

skierowanym do Bazylego, arcybiskupa Wielkiego Tyrnowa, Prymasa Bułgarii i Włachii, 

poucza, że na krzyżmo składa się olej i balsam, który wyraża woń dobrej sławy. Biskupowi 

namaszcza się głowę tymże balsamem miłości, by miłował Boga całym sercem, całym 

umysłem i całą duszą, a bliźniego swego, jak siebie samego119. 

Konieczność stosowania balsamu przy sporządzaniu krzyżma potwierdza również 

św. Tomasz z Akwinu († 1274), podkreślając, że nie należy go zastępować innymi 

substancjami aromatycznymi. Jak pisze, „chociaż istnieją rozmaite pachnidła, używa się 

jednak szczególnie balsamu z powodu jego nadzwyczajnego zapachu, a także ponieważ 

chroni ciało od zepsucia”120.  

Z końca XIII wieku pochodzi kolejne źródło, które jeszcze bardziej dowartościowało 

znaczenie balsamu dla konsekracji krzyżma. W Pontyfikale Wilhelma Duranda (Duranda 

z Mende), pochodzącym z roku ok. 1292-1295 nad balsamem, który ma być zmieszany 

z olejem odmawia się najpierw modlitwy błogosławieństwa, które na trwałe weszły do 

liturgii konsekracji krzyżma (zniknęły dopiero w 1971 roku). W samym wstępie do obrzędu 

 
116  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain au moyen-âge, t. I. Le Pontifical Romain du XIIe siècle, Città del 

Vaticano 1938, s. 214-234. 
117  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain au moyen-âge, t. II. Le Pontifical de la Curie Romaine au XIIIe siècle, 

Città del Vaticano 1940, s. 456-457. 
118  C. un., X, de sacra unctione, I, 15. 
119  Tamże: „et conficitur chrisma, quod ex oleo fit et balsamo mystica ratione (…), per balsamum autem odor 

famae exprimitur, propter quod dicitur: Sicut balsamum armomatizans, odorem dedid. (…) Hoc unguento 

caput et manus espicopi consecrantur. (…) Caput autem ungitur balsamo caritatis, ut episcopus diligat 

Deum ex toto corde, et ex tota mente, et ex tota anima, et proximum suum sicut se ipsum”. 
120  S.Th., III, q. 72, a. 2.  
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pontyfikał przypomina, by biskup postarał się o to, by mieć balsam do konsekracji 

krzyżma 121 . Przystępując do sporządzenia krzyżma biskup najpierw modlił się nad 

balsamem:  

„Módlmy się. Boże, sprawco niebieskich tajemnic i wszelkich cudów, wysłuchaj, prosimy, 

modły nasze i spraw, niech ta wonna łza sącząca się z suchej kory, która wypływając, jak 

pot, z żyznej gałęzi, ubogaca nas olejem kapłańskiego namaszczenia, stanie się godna 

Twoich tajemnic i uświęć ją udzielając Twego błogosławieństwa. Odp. Amen. Panie, 

Stwórco wszystkich rzeczy, który nakazałeś swojemu słudze Mojżeszowi przyrządzić święty 

olej namaszczenia przez dodanie wonnych ziół, pokornie błagamy, byś w łaskawości swej 

raczył dać pełnię mocy uświęcającej temu balsamowi wyciągniętemu z rodzajnego korzenia, 

użyczając mu duchowej łaski. Niech zostanie nasycony radością płynącą z wiary, niech 

będzie trwałym Krzyżmem namaszczenia kapłańskiego; niech stanie się w pełni godnym 

wycisnąć w naszych duszach znak przynależności do niebie, aby wszyscy przez Chrzest 

odrodzeni i olejem tym namaszczeni, otrzymali pełnię błogosławieństwa dla ciał i dusz. 

Niech błogosławiony dar wiary stanie się dla nich bogactwem na wieczność. Przez. Odp. 

Amen”122.  

Następnie biskup na patenie lub w innym małym naczyniu mieszał balsam z oliwą 

wziętą z ampułki oliwy na krzyżmo odmawiając formułę przepisaną już wcześniej przez 

Pontyfikał rzymsko-germański, a następnie tę mieszankę wlewał do ampułki z oliwą, 

odmawiając ostatnią część formuły123. 

W związku z utrwaloną już w liturgii Kościoła praktyką, dogmatycznej definicji 

składników krzyżma dokonał papież Eugeniusz IV (1431-1447) na Soborze Florenckim, 

bullą unii z Ormianami Exultate Deo z 22 listopada 1439 roku. Akt ten jasno stwierdza, że 

 
121  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain au moyen-âge, t. III. Le Pontifical de Guillame Durand, Città del 

Vaticano 1940, s. 569. 
122  Tamże, s. 576-577: “74. Benedictio balsami. Oremus. Deus misteriorum celestium et virtutum omnium 

preparator, nostras, quesumus, preces exaudi et hanc odoriferam sicci corticis lacrimam, que, falicis virge 

profluendo sudorem, sacerdotali nos opimat unguento, acceptabilem tuis presta misteriis et concessa 

benedictione sanctifica. Resp.: Amen. 75. Alia benedictio quam quidem dicunt. Creaturarum omnium, 

domine, procreator, qui per Moysen famulum tuum, permixtis herbis aromatum, fieri precepisti 

sanctificationem unquenti, clementiam tuam suppliciter deposcimus, ut huic unguento, quod adix produxit 

stirpea, spiritualem gratiam largiendo, plenitudionem sanctificationis infundas. Sit nobis, domine, fidei 

hilaritate conditum; sit sacerdotalis unguenti crisma perpetuum; sit ad celeste vexillum impressione 

dignissimum, ut quicumque, baptismate sacro renati, isto fuerint liquore peruncti, corporum atque 

animarum benedictionem plenissimam consequantur et illi beatae fidei collato munere perhenniter 

amplientur. Per. Resp.: Amen”. Tekst polski: Mszał rzymski łacińsko-polski, Paris 1968, s. 179. 
123  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. III, s. 577-578. 
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krzyżmo sporządza się z oliwy, która oznacza blask sumienia i balsamu oznaczającego woń 

dobrej sławy124.  

 W 1485 roku sporządzono w Rzymie w kurii papieskiej nowy Pontyfikał 125 , 

w którym recypowano na użytek Biskupa Rzymu obrzęd konsekracji krzyżma z Pontyfikału 

Duranda. Tenże nowy zbiór kurialny stał się następnie podstawą opublikowanego po 

Soborze Trydenckim Pontyfikału rzymskiego dla całego Kościoła łacińskiego126 . W tej 

księdze moment wlania mieszanki balsamu i oliwy z małego naczynka do całej ampułki 

z oliwą przeniesiono po odmówieniu prefacji konsekracyjnej krzyżma127. 

Balsam, o którym mowa jest wydzieliną drzewa balsamowego – balsamowca 

właściwego, zwanego też opobalsamem, występującą naturalnie m.in. na Półwyspie 

Arabskim128. Taki też był przez wieki stosowany przy sporządzaniu krzyżma129. Ze względu 

na trudności w pozyskiwaniu właściwego balsamu oraz w związku z nowymi odkryciami 

geograficznymi pojawił się postulat stosowania innych substancji aromatycznych przy 

przyrządzaniu krzyżma. Papież św. Pius V (1566-1572) konstytucją Digna reddimur 

z 2 sierpnia 1571 roku zezwolił biskupom Ameryki (wówczas Indii Zachodnich) na 

stosowanie innej substancji, którą można uznać za prawdziwy balsam ze względu na jej 

intensywną woń, kolor i sposób pozyskania130. Podobnego indultu udzielił papież Sykstus V 

(1585-1590) konstytucją Cum Balsamum z dnia 30 kwietnia 1590 roku. Idąc śladem swoich 

poprzedników (Piusa V i Grzegorza XIII) zezwolił arcybiskupom i biskupom Portugalii na 

stosowanie balsamu produkowanego w Brazylii lub w innych regionach Nowego Świata131. 

Balsam, jako składnik konieczny materii krzyżma przywołał również papież Benedykt XIV 

(1740-1758) w encyklice Ex quo z 1 marca 1756 roku, przypominając, że stanowi on element 

istotny materii bierzmowania oraz przywołując wcześniejsze indulty na stosowanie innego 

rodzaju balsamu132. Indult ten na całą Amerykę Łacińską rozszerzył papież Leon XIII (1878-

1903) encykliką Trans Oceanum z dnia 18 kwietnia 1897 roku, postanawiając, by tamtejsi 

 
124  EUGENIUS IV (in Conc. Florentino), constitutio Exultate Deo…, nr 15a, s. 510-511: “chrisma confectum ex 

oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, qui odorem bone fame”. 
125  Il „Pontificalis liber” di Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni Burcardo (1485). Edizione anastatica. 

Introduzione e Appendice, red. M. SODI, Città del Vaticano 2006. 
126  K. LIJKA, Poświęcenie krzyżma…, s. 329-330. 
127  Pontificale Romanum Clementis…, s. 589. 
128  T. GNOLI, La produzione del balsamo nell’Oasi di Engaddi (Israele). Su alcuni novi documenti dal deserto 

di Giuda, w: Profumi d’Arabia. Atti di Convegno, red. A. AVANZINI, Roma 1997, s. 413. 
129  M. AMATO, dz. cyt., s. 41-50. 
130  PIUS V, constitutio Digna reddimur, 2.08.1571, w: Bullarium Romanum, t. IV, III, s. 174-175. 
131  SIXTUS V, costitutio Cum balsamum, 30.04.1590, w: Bullarium Romanum, t. V, I, s. 228-229. 
132  BENEDICTUS XIV, epistula encyclica Ex quo…,  s. 509.  
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biskupi mogli sporządzać krzyżmo przy użyciu tzw. balsamu indyjskiego 

(peruwiańskiego)133. 

Temat balsamu jako składnika krzyżma świętego został pominięty w pierwszej 

kodyfikacji prawa kanonicznego z 1917 roku. W pierwszych, wstępnych projektach 

przyszłych regulacji kodeksowych w zakresie sakramentu bierzmowania przygotowanych 

przez konsultorów Van Rossum oraz Klumpera pojawia się opis prawny krzyżma jako 

materii sakramentalnej. Pierwszy z nich w swoim wotum w sprawie materii sakramentu 

przywołuje bullę Eugeniusza IV Laetentur coeli, przypominając, że materią dalszą 

bierzmowania jest krzyżmo, składające się z oleju i balsamu134. Podobne założenia przyjął 

Klumper, podając jednak w przypisie jako źródło bullę Exsultate Deo tego samego 

papieża135. W projekcie kanonów pomija się już jednak składniki materii dalszej, wskazując 

jedynie, że tego sakramentu nie udziela się inaczej, niż przy użyciu krzyżma136. Tendencja 

ta utrzymała się aż do finalnej promulgacji Kodeksu w 1917 roku. W kan. 781 § 1 CIC/17 

wskazano, że bierzmowania udziela się przy użyciu krzyżma, pomijając definicję legalną 

tejże materii 137 . Należy jednak pamiętać, że użycie balsamu do samego sporządzenia 

krzyżma nakazywał obowiązujący wówczas Pontyfikał rzymski.  

Zdaniem Cappello, nie była wymagana konkretna jakość i ilość balsamu używanego 

przy sporządzaniu krzyżma, dlatego wystarczającym było użycie balsamu z jakiegokolwiek 

regionu lub jakiegokolwiek rodzaju, tak samo jak użycie nawet minimalnej jego ilości, byle 

tylko substancja powstała po wymieszaniu tych dwóch płynów wydawała odpowiednio 

intensywną woń138. Również Coronata udowadnia, że nie ma większego znaczenia rodzaj 

użytego balsamu139 . Z tym samym zdaniem zgadza się Nabuco, precyzując jednak, że 

balsam powinien być roślinny i naturalny, nie zaś sztuczny lub syntetyczny140. Ze względu 

na nieprecyzyjność sformułowania, co do natury balsamu, jaki winien być użyty, Regatillo 

stanął na stanowisko, że jego obecność jest jedynie ad liceitatem materii sakramentalnej141. 

 
133  LEO XIII, epistula encyclica Trans Oceanum, 18.04.1897, w: CIC Fontes, t. III, s. 513. 
134  G. M. VAN ROSSUM, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus II. De confirmatione…, s. 7. Konsultor 

prawdopodobnie omyłkowo przywołał tę bullę papieską, zamiast bulli Exultate Deo, gdyż w treści bulli 

unii z Grekami brak odniesienia to tego tematu. 
135  B. KLUMPER, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus II. De confirmatione…, s. 3. 
136 Titulus II. De confirmatione, s. 5, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 43: “Can. 14. 

§ 1. Sacramentum confirmationis ne conferatur sine chrismate ad hoc consecrato ab episcopo catholico”. 
137  Can. 781 § 1 CIC/17. 
138  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis…, t. I, s. 168.  
139  M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici […]. De Sacramentis…, vol. I, s. 119. 
140  I. NABUCO, Pontificalis Romani expositio…, s. 592. 
141  E. REGATILLO, Ius sacramentarium…, s. 54. 
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Przeciwnie, Wernz zarówno użycie oliwy z oliwek, jak i balsamu postrzegał jako wymóg 

ważności sakramentu bierzmowania, którego materią jest krzyżmo142. 

1.2.2. Posoborowa reforma liturgiczna 

Redukcja znaczenia balsamu, jako elementu koniecznego dla sporządzenia 

sakramentalnej materii krzyżma związana jest z posoborową reformą liturgiczną 

i dokonywaną w ramach tego przedsięwzięcia rewizją ksiąg liturgicznych. Projekt rewizji 

obrzędu zmieszania balsamu z oliwą pojawił się już w pierwszym schemacie dotyczącym 

obrzędów błogosławieństwa olejów z 6 listopada 1964 roku. Grupa studyjna nr 21, 

działająca w ramach Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej, w tymże 

projekcie zaproponowała, aby orację towarzyszącą zmieszaniu balsamu z oliwą zastosować 

jako wprowadzenie do samej konsekracji krzyżma, przesuwając ją przed modlitwę 

błogosławieństwa balsamu, którą zredukowano do jednej, zaś sam moment wlania balsamu 

do oliwy z towarzyszącą mu formułą, przenieść przed prefację konsekracyjną krzyżma. 

Przewidziano także, że w celu uniknięcia konieczności umycia rąk przez biskupa, balsam do 

oliwy mógłby wlać także diakon. W wyjaśnieniu do tej zmiany autorzy projektu wskazali, 

że pomimo, że w Pontyfikale z XII wieku zmieszanie oliwy z balsamem dokonywało się 

w zakrystii i bez żadnej formuły, to jednak powinna zostać pozostawiona ze względu na 

swoje znaczenie duszpasterskie143. Niezależnie od tego projektu wraz z promulgacją zmian 

do obrzędów Wielkiego Tygodnia, ogłoszonych przez Świętą Kongregację Obrzędów dnia 

7 marca 1965 roku w odniesieniu do balsamu przy konsekracji krzyżma zniesiono jedną 

z modlitw błogosławieństwa, polecając dokonanie wyboru między dwiema wskazanymi 

w Pontyfikale144.  

 
142  F. WERNZ, P. VIDAL, Ius canonicum…, s. 65. 
143  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 48, 6.11.1964, nr 12-

14, w: DLI: “12. – Omnibus ordinatim dispositis, Pontifex invitat assistentes ad orationem dicens: Oremus, 

fratres carissimi, Deum Patrem omnipotentem, qui incomprehensibilem unigeniti Filii sui sibique coaeterni 

divinitatem mirabili dispositione verae humanitati inseparabiliter coniunxit, et, cooperante gratia Spiritus 

Sancti, oleo exsultationis prae participibus suis linivit, ut hoc unguentum benedicat et sanctificet, et 

quicumque exterius inde peruncuts fuerit, omnibus sordibus peccati ablutus, divinae benedictionis dignus 

reddatur, atque participem regni caelestis effici gratuletur (sine conclusione). Deinde benedicit balsamum 

dicens tantum sequentem orationem: Creaturarum omnium, Domine, procreator, qui per Moysen… 13. – 

Huiusmodi oratione finita, Pontifex balsamum miscet cum modico olei ex ampulla chrismali sumpto, 

deinde ipsum in ea infundit, dicens: Haec commixtio liquorum… 14. – Quae commixtio ne Episcopus 

abluere debeat manus, etiam a diacono fieri potest, dum Episcopus praedictwa verba pronuntiat. (…) Ad n. 

13 Commixtio olei et balsami in Pontificali saeculi XII, fiebat in sacrario sine ulla formula. Sed forsan 

retinenda est propter suum momentum pastorale, tamen brevianda”. 
144  Variationes in Ordinem Hebdomadae Sanctae inducendae, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1965, 

nr 9, s. 17. 
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W kolejnym Schemacie z 15 sierpnia 1966 roku, odpowiedzialna za rewizję tej części 

Pontyfikału grupa studyjna zaproponowała Radzie dalej idące zmiany: przeniesienie 

momentu zmieszania balsamu z oliwą poza samą liturgię, tak jak wskazywały na to 

wcześniejsze źródła liturgii rzymskiej oraz opuszczenie modlitw błogosławieństwa balsamu 

o gallikańskiej proweniencji, przy pozostawieniu samej krótkiej formuły, która towarzyszyła 

wlaniu balsamu do ampułki z oliwą145. W związku z tym zaproponowano także następujący 

przebieg tej czynności: „Gdy wszystko jest przygotowane i wszyscy są obecni przy biskupie, 

biskup ubrany aż do dalmatyki, siedząc w mitrze miesza balsam z oliwą, mówiąc: Niech 

połączenie tych płynów stanie się dla wszystkich, którzy będą namaszczeni, źródłem łask 

i ochroną zbawienną na wieki wieków. R. Amen. Biskup, po umyciu rąk, wkłada ornat 

i manipularz, i nakłada kadzidło”146.  

Na kolejnym etapie prac nad rewizją Pontyfikału wprowadzono jeszcze ograniczenie 

znaczenia balsamu przy konsekracji krzyżma. W projekcie obrzędów z 22 października 1969 

roku zaproponowano Ojcom Świętej Kongregacji Kultu Bożego, by w miejsce balsamu 

można było używać innych substancji aromatycznych, zaś ich zmieszanie z oliwą mogło się 

odbyć albo przed liturgią, albo przed konsekracją krzyżma, według uznania biskupa. 

Uzasadniano to z jednej strony trudnością w nabyciu właściwego balsamu, z drugiej zaś tym, 

że z łatwością można użyć innych cennych wonności, które w odpowiedni i zrozumiały 

w tych czasach sposób wyrażą symbolikę przyjemnej woni Chrystusa 147 . W kolejnym 

 
145  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 181, 25.08.1966, s. 10, 

w: DLI: “Ergo putavimus hanc commixtionem merito restituendam esse in suo loco primitivo, nempe in 

sacrario. Caeremonia haec in ritu solemni peracta, non parvas difficultates peractiones secum affert, et 

paulum ad fidelium aedificationi, praesertim diebus nostris, affert. Preaeterea supprimimus illas duas 

orationes gallicanas ad benedictionem balsami destinatas: Deus, mysteriorum caelestium… et Creaturarum 

omnium, Domine…, quae minime inveniuntur in authenticis fontibus romanis; ex quibus vero in 

posterioribus Pontificalibus tantum una dicebatur. In ipso Pontificali Durandi de oratione Creaturarum 

omnium, Domine, dicitur: “Alia benedictio quam quidem dicunt” (Andrieu, Le Pont. Rom. III, p. 577). 

Tamen conservandam putavimus formulam in commixtione, nempe: Haec commixtio liquorum fiat 

omnibus ex ea perunctis propitiatio et custodia salutaris in saecula saeculorum. Amen. Est enim formula 

brevissima et sensum spiritualem actioni materiali praebet. Quo facto iam certo valde simplificatum et 

abbreviatum remanet ritus benedictionis chrismatis”. 
146  Tamże, nr 4-5, s. 14, w: DLI……: “4.  – Omnibus paratis et circum Episcopus adstantibus, Episcopus usque 

ad dalamticam indutus, sedens cum mitra, balsamum cum oleo misceat, dicens: Haec commixtio liquorum 

fiat omnibus ex ea perunctis propitiatio et custodia salutaris in saecula saeculorum. R. Amen. 5. – Pontifex, 

lotis manibus, planetam et manipulum iduit, et incensum imponit”. 
147  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…, , nr 2-3: “2. Chrisma vero conficitur cum 

oleo et balsamo, sive aromatibus, sieve quibuslibet substantiis odoriferis. Declaratio Idem valet de balsamo 

ad confectionem Chrismatis. Hodie et quidem melius quam antea, facile obtineri possunt optimae 

substantiae odoriferae, quae nobilem aspectum et bonam fragrantiam Chrismati praebere possunt. Etiam 

doc modo symbolismym servatur et quidem aptiori et intelligibiliori formula pro nostris diebus. Questium 

2: Placetne Patribus ut ad confectionem Chrismatis adhiberi valeant optimae substantiae odoriferae, quae 

nobilem aspectum et bonam fragrantiam Chrismati conferre possunt? 3. Praeparatio Chrismatis fit sive ante 

consecrationem, sive ab Episcopo in ipsa actione liturgica. Declaratio Mixtura olei cum substantiis 
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schemacie z 23 maja 1970 roku z uwag wstępnych usunięto balsam jako składnik krzyżma, 

zastępując go aromatami, czyli substancjami aromatycznymi. Tenże balsam pozostał 

wymieniany z nazwy jedynie w wykazie rzeczy, które należy przygotować do celebracji 

obrzędu 148 . W tym brzmieniu przepis o składnikach krzyżma został promulgowany 

w nowym Pontyfikale. 

Zgodnie z Obrzędami błogosławieństwa olejów katechumenów i chorych oraz 

konsekracji krzyżma – stanowiącymi aktualnie jedyne źródło, na podstawie którego można 

wyprowadzić elementy definicji legalnej krzyżma – krzyżmo sporządza się z oleju 

i wonnych olejków149. Pozwala to zauważyć istotny zwrot w rozwoju prawa i doktryny 

o materii sakramentalnej, jaką jest właśnie krzyżmo. Stopniowy wzrost znaczenia jednego 

z jego elementów, to jest balsamu, został zredukowany do minimum. Aktualnie wymaga się 

już bowiem nie tyle balsamu, co samej substancji zapachowej.  

1.3. Błogosławieństwo lub konsekracja jako element esencjalny olejów 

świętych 

Liturgia łacińska przy sprawowaniu sakramentów wymaga użycia nie tyle samej 

fizycznej materii oleju lub oliwy zmieszanej z wonnościami, lecz olejów świętych, dla 

których wspomniane substancje stanowią jedynie budulec fizyczny. Należy zatem postawić 

pytanie, czy akt pobłogosławienia lub konsekracji materii oleju jest elementem esencjalnym, 

który sprawia, że dopiero wówczas staje się ona zdatna do stosowania przy udzielaniu 

sakramentów? 

1.3.1. Teologia i prawo kanoniczne do XX wieku 

Świadectwa nowotestamentalne nie wskazują, aby przy stosowaniu oliwy 

w posłudze Kościoła towarzyszyła temu jakaś forma błogosławieństwa. Tertulian w dziele 

De baptismo, napisanym przed ok. 207 rokiem, zaświadcza, że po chrzcie namaszcza się 

 
odoriferis ad Chrisma conficiendum, iudicio Episcopi, fieri potest ab ipso in actione ipsa liturgica, 

praecipuae ubi rationes pastorales id suadere videantur, vel etiam antea ab ipso vel ab alio. Haec commixtio 

iuxta Sacramentarium Gregorianum et iuxta antiquiores Ordines fiebat a Pontifice in sacrario absque ulla 

benedictione et absque ulla formula. Queasitum 3: Placetne Patribus ut mixtura olei cum substantiis 

odoriferis ad Chrisma conficiendum fieri possit etiam ante actionem liturgicam ab Episcopo vel ab alio 

idoneo ministro?” 
148  TAŻ, Schemata nr 368…, nr 2 i 12. 
149  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 4, s. 7; tłum. polskie: Pontyfikał rzymski 

odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany 

z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów…, nr 4, s. 10.  
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neofitów pobłogosławionym namaszczeniem (benedicta unctione) 150 . Przypisywana 

św. Hipolitowi Rzymskiemu Tradycja Apostolska z III wieku świadczy o błogosławieniu 

olejów. Przepisuje bowiem, aby biskup udzielający chrztu odmówił dziękczynienie nad 

olejem, który nazywa się olejem działania łaski 151 . Synod w Kartaginie z 255 roku, 

przypomina, że olej poświęca się na ołtarzu, gdyż czerpie swą świętość z Eucharystii. Z tego 

powodu orzeka, że u heretyków nie może być duchowego namaszczenia, skoro nie mogą 

oni poświęcać oleju152.  

Św. Cyrl Jerozolimski († 386) w katechezie mistagogicznej wskazuje, że olej do 

namaszczenia po przywołaniu nad nim Ducha Świętego, co można interpretować jako formę 

błogosławieństwa, nie jest już zwykłym olejem, ale darem Chrystusa i Ducha Świętego, 

który od tego momentu zawiera w sobie obecność boskości [daru Bożego]153. Formuła 

błogosławieństwa olejów znajduje się również w Konstytucjach apostolskich z IV wieku154. 

Trzeci synod w Kartaginie rezerwował konsekrację krzyżma dla biskupa 155 . Podobne 

zastrzeżenie przewiduje I Synod w Toledo z ok. 400 roku156. Papież Innocenty I (401-417) 

upomina, by olej do namaszczania chorych był poświęcony przez biskupa 157 . Z tych 

postanowień dotyczących szafarza należy wywnioskować, że akt konsekracji musiał mieć 

miejsce przed użyciem materii.  

Formuły błogosławieństwa olejów zawierają także najstarsze znane księgi liturgii 

rzymskiej pierwszego tysiąclecia158, łącznie z Gelasianum Vetus, jednym z najstarszych 

zachowanych rzymskich sakramentarzy, pochodzącym z VII lub VIII w. 159  Źródła te 

 
150  TERTULLIANUS, De baptismo, VII, 1-2, w: Terutllianus, Opera I. Opera catholica. Adversum Marcionem, 

red. E. DEKKERS, J.G.P. BORLEFFS, R. WILLEMS, R.F. REFOULÉ, G.F. DIERCKS, A. KROYMANN, 1954, s. 

282; G. P. DE SANTIS, Il simbolismo dell’olio nei sacramenti dell’iniziazione cristiana, Roma 2008, s. 73-

75. 
151  HIPOLIT RZYMSKI, Tradycja Apostolska, w: H. PAPROCKI, Hipolita Rzymskiego Tradycja Apostolska. 

Wstęp, przekład, komentarz, Studia Theologica Varsaviensia 14 (1974) nr 1, s. 152, 158.  
152  CONCILIUM CARTHAGINENSE, dz.cyt., s. 23. 
153  S. CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, Catecheticae Orationes Quinquae, III, PG 33, kol. 1090-1091.  
154  Konstytucje Świętych Apostołów [spisane] przez Klemensa, VII, 27, 42, 44, w: Konstytucje apostolskie, 

red. A. BARON, H. PIETRAS, Kraków 2007, s. 190*, 208*, 210*. 
155  CONCILIUM CARTHAGINENSE III, 13 i 28.08.397, w: Acta Synodalia, ann. 381-431, red. A. BARON, 

H. PIETRAS, Kraków 2010, s. 80-80*. 
156  CONCILIUM TOLETANUM I, ok. 400, w: Acta Synodalia, ann. 381-431…, s. 80-80*. Przypomnienie tych 

zasad w kontekście konsekracji krzyżma przez prezbitera znalazło swój wyraz także podczas II Synodu 

w Toledo z 17 maja 531 roku: CONCILIUM TOLETANUM II, 17.05.531, w: Acta Synodalia, ann. 505-553, 

red. A. BARON, H. PIETRAS, Kraków 2014, s. 145-146*. 
157  ŚW. INNOCENTY I, dz. cyt., s. 60-61. 
158  P. MAIER, Die Feier der Missa chrismatis. Die Reform der Ölweihen des Pontificale Romanum vor dem 

Hintergrund der Ritusgeschichte, Regensburg 1990, s. 36-75. 
159  Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae ordinis anni circuli (Sacramentarium Gelasianum), 

red. L. C. MOHLBERG, Roma 1960, s. 60-63. 
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poświadczają, że materię olejów przed sakramentalnym użyciem wpierw błogosławiono lub 

konsekrowano.  Papież Innocenty III (1198-1216) w liście Eius exemplo z dnia 18 grudnia 

1208 roku przypomina, że przy namaszczaniu chorych używa się oleju konsekrowanego160.  

Niemalże wszyscy znaczniejsi teologowie do XVI wieku wskazują, że uprzednie 

błogosławieństwo oleju jest konieczne do ważności sakramentów, przy których za materię 

dalszą służą oleje. Takie zdanie wyraża Piotr Lombard († 1160), św. Albert Wielki († 1280), 

św. Bonawentura († 1274) i bł. Jan Duns Szkot († 1308)161. 

Św. Tomasz z Akwinu († 1274), odpowiadając na negację potrzeby uprzedniego 

błogosławienia krzyżma przed bierzmowaniem, udowadnia, że jego konsekracja jest 

wymagana do ważności sakramentu. Teorie, że jest to zbędne, tak jak nie jest wymagane do 

ważności chrztu lub Eucharystii uprzednie pobłogosławienie wody, chleba i wina, obala, 

wskazując, że materia tych dwóch sakramentów została już ab initio ich ustanowienia 

uświęcona przez użycie jej przez samego Chrystusa, w przeciwieństwie do materii 

bierzmowania i sakramentu chorych. Tenże Boski Założyciel nie użył bowiem oleju, aby nie 

utraciła pełnego blasku prawda o Jego duchowym namaszczeniu przez samego Ducha 

Świętego. Krzyżmo konsekruje się podwójnie: najpierw, by stało się narzędziem łaski, 

a następnie po raz drugi, przez fakt używania go jako narzędzia przy sprawowaniu 

sakramentu 162 . W przypadku oleju chorych Doktor Anielski przypomina, że skutkiem 

sakramentu namaszczenia jest duchowe uzdrowienie i odpuszczenie grzechów. Wypada 

zatem, aby materia, która ma być używana do jego sprawowania, była uprzednio 

pobłogosławiona, by właściwie wyrazić ten duchowy skutek sakramentu163.  

Postanowienia dogmatyczno-kanoniczne soborów powszechnych wskazują jasno, że 

materię sakramentalną stanowi dopiero olej konsekrowany. Definicje takie przedstawiono 

na Soborze Florenckim w bulli unii z Ormianami z 22 listopada 1439 roku164  oraz na 

Soborze Trydenckim w Nauce o sakramencie ostatniego namaszczenia 165 . Potrydencki 

Katechizm rzymski potwierdza wcześniejszą naukę166.  

De Vitoria († 1546) w przypadku krzyżma przekonuje, że winno być ono uprzednio 

konsekrowane, gdyż materii tej nie uświęcił Chrystus ab initio przez osobiste jej użycie. Jak 

 
160  INNOCENTIUS III, dz. cyt., s. 28. 
161  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis…, vol. III, Taurini-Romae 1949, s. 32-33. 
162  S.Th., III, q. 72, a. 3, ad 3. 
163  S.Th., Supl., q. 29, a. 5, ad 1. 
164  EUGENIUS IV (in Conc. Florentino), const. Exultate Deo…, nr 18a, s. 510-511. 
165  CONCILIUM TRIDENTIUM, Sess. XIV, Doctrina de sacramento extremae…, w: s. 502-503.  
166  Catechismus Romanus…, s. 316. 



ROZDZIAŁ 1. MATERIA NAMASZCZENIA PRZY SPRAWOWANIU SAKRAMENTÓW 

 

twierdzi „albowiem sakrament uświęca przez działanie, wypada, aby sam był uświęcony, 

dlatego też jest odpowiednim, aby materia miała sama w sobie uświęcenie” 167 . 

W odniesieniu do oleju chorych z kolei twierdzi, że jego uprzednie błogosławieństwo jest 

wymagane przez nakaz Kościoła, lecz nie wynika z natury sakramentu. Św. Jakub w Liście 

nie wspomina bowiem o konsekracji oleju168.  

Suarez († 1617), komentując św. Tomasza z Akwinu, rozwija wyrażoną przez niego 

doktrynę. Przekonuje, że krzyżmo powinno być przed użyciem sakramentalnym 

konsekrowane, bowiem rzeczy, które mają swój użytek powszechny, zanim zostaną użyte 

w sposób sakralny do uświęcenia ludzi, powinny stać się wpierw w pewien sposób święte 

i religijne. Chrystus nie uświęcił krzyżma przez osobiste użycie, dlatego ma być ono 

przeznaczone na użytek sakramentalny przez wcześniejsze poświęcenie przez tego, kto 

reprezentuje Chrystusa 169 . Odpierając zaś wątpliwości w zakresie esencjalnej natury 

błogosławieństwa oleju chorych, twierdzi, że pomimo braku expressis verbis tego wymogu 

w Liście św. Jakuba, tradycja Kościoła potwierdza jasno, że od początku błogosławieństwo 

oleju było wymagane do ważności sakramentu. To też miały na myśli sobory powszechne, 

przepisując jako materię ostatniego namaszczenia olej pobłogosławiony 170. 

Juenin († 1713) utrzymuje, że uprzednia konsekracja krzyżma wynika jedynie 

z nakazu Kościoła, nie jest jednak konieczna do ważności sakramentu. Jego zdaniem 

krzyżmo uzyskuje swoją moc uświęcającą przez formę jego użycia, nie zaś w drodze 

uprzedniego przygotowania. Tak samo konsekracja oleju chorych nie wynika z natury 

sakramentu, gdyż nie sposób, zdaniem tego teologa, z Listu św. Jakuba, nakazującego 

namaszczać olejem w imię Pana, wyciągnąć wniosku, że olej winien być pobłogosławiony. 

Definicje zawarte w bulli unii z Ormianami i nauce trydenckiej mają walor nie tyle 

dogmatycznego określenia, lecz pouczenia o zwyczaju łacińskim w pierwszym przypadku 

i odparcia ataku heretyków na sam sakrament w drugim171.  

1.3.2. Normy kanoniczne i liturgiczne od Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku 

Przepisy prawa kanonicznego i liturgicznego wymagały jednak, by przy 

sprawowaniu obrzędów liturgicznych posługiwać się olejem wcześniej poświęconym. 

 
167  F. DE VITORIA, Summa Sacramentorum, Salamanticae 1574, s. 34: “Quia cum sacramentum sanctificet 

actione, oportet ut in se sit sanctum: et propterea congruum fuit ut ipsa materia habet in se santificationem” 

(tłum. własne). 
168  Tamże, s. 172. 
169  F. SUAREZ, De sacramento confirmationis, w: F. SUAREZ, Opera omnia, t. 20, Parisiis 1840, s. 631. 
170  TENŻE, De extremae unctionis…, s. 815. 
171  G. JUENIN, dz. cyt., s. 100, 502. 
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Także Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku w kan. 734 § 1 nakazywał, aby oleje święte, 

których używa się przy udzielaniu sakramentów były pobłogosławione przez biskupa 

w ostatni Wielki Czwartek 172 . Normy kodeksowe wprost wskazywały zaś, że materią 

sakramentu ostatniego namaszczenia jest olej pobłogosławiony do tego celu przez biskupa 

lub prezbitera, któremu przyznano w tym zakresie szczególne prawo 173 . Posoborowe 

prawodawstwo nie wprowadziło w tym zakresie żadnych zmian normatywnych. Kodeks 

prawa kanonicznego z 1983 roku w kan. 847 § 1 nakazuje, aby oleje święte były uprzednio 

konsekrowane lub pobłogosławione przez biskupa174.  

Fakt, iż krzyżmo nie jest jedynie mieszaniną oleju i wonności podkreśla sam tytuł 

księgi liturgicznej, zawierającej obrzęd jego konsekracji. W łacińskim oryginale nie mówi 

się jedynie o konsekracji, lecz o przyrządzaniu lub sporządzaniu krzyżma (ordo (…) 

conficiendi chrisma), co dodatkowo implikuje, że wspomniana mieszanina nabiera 

charakteru krzyżma dopiero w chwili konsekracji175. Termin konsekracji w odniesieniu do 

olejów świętych rezerwuje się jedynie dla krzyżma, podczas gdy pozostałe oleje błogosławi 

się. Konsekracja dotyczy bowiem jedynie osób oraz Eucharystii. W tym zakresie też stanowi 

to szczególne podkreślenie jego znaczenia w posłudze sakramentalnej Kościoła176.  

Z zagadnieniem konieczności uprzedniego pobłogosławienia oleju do sprawowania 

sakramentów bezpośrednio wiąże się problem dodawania oleju niepobłogosławionego do 

olejów świętych. Praktykę tę usankcjonował prawnie już papież Innocenty III (1198-

1216)177. Pastuszko doszukuje się jej uzasadnienia w potrzebie zwiększenia ilości oleju 

pobłogosławionego, bowiem zgodnie z ówczesną myślą teologiczną, rzecz godniejsza 

pociąga za sobą rzecz mniej godną, a więc olej niepobłogosławiony przez fakt zmieszania 

 
172  Can. 734 § 1 CIC/17: “Sacra olea quae quibusdam Sacramentis administrandis inserviunt, debent esse ab 

Episcopo benedicta feria V in Coena Domini proxime superiore; neque adhibeantur vetera, nisi necessitas 

urgeat”. 
173  Can. 937 i 945 CIC/17: “can. 937. Extremae unctionis sacramentum conferri debet per sacras unctiones, 

adhibito oleo olivarum rite benedicto, et per verba in ritualibus libris ab Ecclesia probatis praescripta. (…). 

Can. 945. Oleum olivarum, in sacramento extremae unctionis adhibendum, debet esse ad hoc benedictum 

ab Episcopo, vel a presbytero qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinuerit”. 
174  Can. 847 § 1 CIC/83: “In administrandis sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti 

debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n. 2, ab Episcopo 

consecratis vel benedictis, et quidem, recenter; veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas”. 
175  Polskie tłumaczenie tej księgi liturgicznej, zaaprobowane przez Świętą Kongregację Kultu Bożego w 1972 

roku, ukazało się drukiem dopiero w roku 2017. Nosi ona tytuł Obrzędy błogosławieństwa olejów 

katechumenów i chorych oraz konsekracji krzyżma, choć polskie tłumaczenie Ceremoniału liturgicznej 

posługi biskupów z roku 2013 posługuje się jeszcze dosłowniejszym tytułem Obrzęd błogosławieństwa 

oleju katechumenów i chorych oraz przyrządzania krzyżma: Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów 

odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża 

Jana Pawła II dostosowany do zwyczajów diecezji polskich, wydanie wzorcowe, Katowice 2013, s. 102.  
176  G. TREVISAN, Commento al can. 847…, s. 741. 
177  C. 3, X, III, 40. 
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z olejem pobłogosławionym stałaby się w całości uświęconą178. Norma ta znalazła swoje 

miejsce w potrydenckim Rytuale rzymskim, z zastrzeżeniem, aby olej niepobłogosławiony 

był dodawany w mniejszej ilości, niż pozostały olej pobłogosławiony179. Potwierdziła ją 

Święta Kongregacja Obrzędów w dniu 7 grudnia 1844 roku180.  

Przepis ten umieszczono także w kan. 734 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 

roku181. Komentatorzy wskazywali, że jest to aplikacja generalnego pryncypium, że część 

większa pociąga za sobą część mniejszą, dlatego po dodaniu oleju niepobłogosławionego 

w mniejszej ilości, całość staje się olejem pobłogosławionym182. Zdaniem Jone sytuacja ta 

nie powinna mieć miejsca często, gdyż proboszczowie mogli prosić o kolejną porcję oleju 

pobłogosławionego swoich ordynariuszy miejscowych 183 . Regatillo przestrzega, aby 

ponowne dolewanie oliwy niepobłogosławionej odbywało się w odpowiednich odstępach 

czasowych, tak by było oddzielne i nawet moralnie nie było traktowane jako jedno. Jeśli 

bowiem przy jednym dodaniu, doleje się więcej oleju niepobłogosławionego, całość traci 

swe błogosławieństwo, jeśli zaś jeśli będzie to dokonywane kilkukrotnie w mniejszych 

ilościach, wówczas wszystkie porcje będą pobłogosławione per adiectionem. Nie można zaś 

uznać za oddzielne dodania, lecz jako moralnie jedno, takie działanie, które dokonuje się co 

prawda po kropli, ale w jednym czasie184.  

W drodze posoborowej reformy liturgicznej, która ułatwiła błogosławienie olejów 

poza Mszą krzyżma nie umieszczono stosownego kanonu o dodawaniu niepobłogosławionej 

oliwy do olejów świętych w Kodeksie Jana Pawła II z 1983 roku. Decyzję o usunięciu 

przepisu ze zbioru kodeksowego podjęto już na początku prac nad rewizją tej ustawy. 

Usunięcie proponował abp Schneider, arcybiskup Bambergu185. Temat ten podjęto podczas 

I sesji zespołu studyjnego De Sacramentis w dniach 27 lutego – 3 marca 1967 roku. 

Schneider i Medina proponowali, by ten paragraf usunąć, ponieważ dotyczy prawa 

liturgicznego. Oponował Onclin, gdyż w jego opinii nie chodzi w tym wypadku o żaden 

obrzęd lub ceremonię, lecz przepis stricte dyscyplinarny. Za pozostawieniem jakiejś formy 

 
178  M. PASTUSZKO, Prawo o sakramentach…, s. 62. 
179  Rituale Romanum Pauli V…, s. 8-10. 
180  SACRA RITUUM CONGREGATIO, Patavina, 7.12.1844, w: CIC Fontes, t. VIII, s. 87-88. 
181  Can. 734 § 2 CIC/17. 
182  A. VERMERERSCH, J. CREUSEN, dz. cyt., s. 11; S. SIPOS, Enchiridion Iuris Canonici, Pècs 1931, s. 427; F. 

WERNZ, P. VIDAL, Ius canonicum…, s. 32. 
183  H. JONE, dz.cyt., s. 20. 
184  E. REGATILLO, Ius sacramentarium…, s. 8.  
185  J. SCHNEIDER, Relatio. Normae generales de Sacramentis, 21.01.1967, s. 12, w: PONTIFICIA COMMISSIO 

CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto 

Matrimonio), vol. I, [s.l.] [s.d.]. 
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przepisu opowiadał się również Carbone, w przeciwnym razie mogą powstać fałszywe 

interpretacje wynikające z porównania ze starym Kodeksem. Bengsch postawił pytanie, czy 

nie można by było połączyć tego przepisu z § 1 kanonu, lecz zgodził się, że chodzi w nim 

o inną sprawę, a więc połączenie byłoby niewskazane. W miejscu tego przepisu 

zaproponowano (Schneider) ułatwienie zezwalania prezbiterowi na błogosławienie olejów 

w szczególnych przypadkach186.  

Warte przytoczenia jest w tym kontekście pismo Kongregacji ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów z 18 kwietnia 1994 roku. Na pytanie, czy możliwe jest 

stosowanie praktyki dodawania oleju niepobłogosławionego, Dykasteria ta odpowiedziała, 

że, co prawda, norma Kodeksu z 1917 roku została zniesiona, to jednak duch ustawy 

zniesiony nie został. Dlatego też, w przypadku prawdziwej konieczności kapłan może 

zwiększyć ilość pobłogosławionego oleju, dodając do niego olej niepobłogosławiony. 

Będzie to jednak nadużyciem, jeśli praktyka ta stanie się rutyną187 . Biorąc pod uwagę 

aktualną legislację w zakresie szafarza błogosławieństwa olejów, wydaje się, że praktyka ta 

może mieć zastosowanie raczej jedynie w przypadku konieczności zwiększenia ilości 

krzyżma świętego, nie zaś pozostałych olejów, chyba, że w ekstremalnym przypadku, gdy 

pobłogosławienie nowego oleju ad hoc jest niemożliwe. 

1.4. Podsumowanie 

Brak pierwotnych źródeł Tradycji chrześcijańskiej nie pozwala na jednoznaczne 

określenie, kiedy narodziła się praktyka sakramentalnych namaszczeń oraz w jaki sposób 

były wówczas dokonywane. List św. Jakuba poleca, aby chorych namaszczać olejem w imię 

Pana, aby odzyskali zdrowie. Na przestrzeni wieków zmieniało się więc zarówno rozumienie 

teologiczne poszczególnych elementów struktury namaszczenia, jak i praktyka w tym 

zakresie. 

Niemalże przez cały okres chrześcijaństwa do namaszczeń sakramentalnych 

stosowano oliwę z oliwek. Stały za tym z jednej strony argumenty praktyczne (w kulturze 

śródziemnomorskiej, w której rozwijał się pierwotny Kościół był to najbardziej 

 
186  COETUS STUDIORUM DE RECOGNOSCENDIS CODICIS NORMIS DE SACRAMENTIS, dz. cyt., s. 19-20. 

Communicationes 30 (1998), s. 70-71. 
187  CONGREGATIO DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Prot. N. 589/94/L, 18.04.1994, 

w: APA: “While canon 734 § 2 of the 1917 Code of Canon Law is indeed suppressed, the spirit of the law 

is not suppressed. Therefore, in case of tru necessity only, a priest may increase the volume of the blessed 

oils by adding unblessed oil to them. It would be an abuse however, if this practice became routine for the 

sake of expedience or convenience”.  
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rozpowszechniony olej), jak i argumenty dogmatyczne. Niejako wkraczanie wiary 

chrześcijańskiej na nowe terytoria wymusiło rozwiązanie problemu namaszczeń w tych 

miejscach, gdzie oliwa z oliwek jest trudno dostępna lub zwyczajnie jej brak. Jednoznaczne 

opinie doktryny (zwłaszcza św. Tomasza z Akwinu, który oliwę z oliwek widział jako 

jedyną materię godną do dokonywania sakramentalnych namaszczeń), wsparte autorytetem 

dogmatycznym soborów powszechnych (Florenckiego i Trydenckiego) zaważyły na 

długotrwałym oporze względem dopuszczenia praktyki namaszczeń przy użyciu innych 

substancji. Facultates speciales przyznawane ordynariuszom terytoriów misyjnych nie 

stanowiły w tym zakresie żadnych odstępstw, zaś dubia rozwiązywane przez Najwyższą 

Świętą Kongregację Świętego Oficjum (przedstawiane w związku z fałszerstwami towarów, 

dokonywanymi przez importerów) podtrzymywały, że jedyną ważną i godziwą materią jest 

oliwa z oliwek. Nawet w okresie pierwszej kodyfikacji prawa kanonicznego nie poddawano 

tego zagadnienia pod jakąkolwiek dyskusję, uznając za jednoznaczne, że przez oleum 

rozumie się jedynie oliwę z oliwek. Dopiero dyskusja w II połowie XX wieku skłoniła 

najwyższego prawodawcę do rozważenia innych możliwości. Najpierw na drodze 

posoborowej reformy liturgicznej, a następnie rewizji Kodeksu prawa kanonicznego 

zezwolono, by zamiast oliwy z oliwek można było stosować inny olej roślinny. W ten sposób 

dokonano znaczącej zmiany dyscyplinarnej, nie zważając poniekąd na sprzeciw 

wielowiekowej tradycji doktrynalnej.  

Krzyżmo święte jest jednak nie tylko samym olejem, lecz mieszaniną oliwy 

i balsamu. W ten sposób uwydatnia się w rzeczywistości teologiczna idea bonus odor 

Christi. Aż do VI wieku brak pewnych źródeł, poświadczających praktykę dodawania 

balsamu do oliwy, by mogła stać się krzyżmem. Stopniowy rozwój liturgii doprowadził do 

uwydatnienia tego znaku w praktyce sakramentalnej Kościoła. Wymagano do sporządzenia 

krzyżma, by oliwę zmieszać z balsamem judejskim, czyli wydzieliną (na kształt żywicy) 

drzewa balsamowca właściwego, który w naturalnym środowisku rośnie na terenach Pustyni 

Judzkiej i Półwyspu Arabskiego. Na tę „prawdziwość” balsamu zwracano szczególną 

uwagę, czego dowodem jest konieczność udzielenia papieskiego indultu na użycie innej 

substancji, niezwykle podobnej, lecz pochodzącej z innej odmiany balsamowca. 

Posoborowa reforma liturgiczna i w tej kwestii dokonała znaczącej redukcji, eliminując 

rytualne czynności odnoszące się do balsamu oraz dopuszczając (na zasadzie dowolności) 

użycie innych substancji aromatycznych. Nie wpłynęło to jednak na rozumienie krzyżma, 
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którym nadal pozostaje tylko i wyłącznie mieszanina oleju roślinnego i wonnych olejków, 

nie zaś inna substancja (np. sam olej).  

Sama rzecz materialna byłaby jednak bez większego znaczenia dla prawa, gdyby 

najpierw żywa Tradycja Kościoła, a następnie jego prawa, nie przyznały jej waloru 

„świętej”. Materii tej bowiem nie stanowią same oleje jako takie, lecz olea sacra. Wobec 

tego już świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa przekazują, aby oleje przed 

sakramentalnym użyciem pobłogosławić. Pierwotne źródła liturgiczne przekazują stosowne 

formuły błogosławieństwa lub konsekracji. Przedmiotem długiej dyskusji teologicznej był 

jednak walor tego błogosławieństwa: czy należy ono do istotnych elementów materii, a więc 

uzależnia się od tego ważność udzielanych przy jej pomocy sakramentów, czy też wynika 

z nakazu Kościoła, a zatem może on dokonywać w tym zakresie zmian (względnie 

stwierdzić, że zwyczajny olej niepobłogosławiony będzie ważną materią sakramentalną). Od 

strony jurydycznej należy jednak stwierdzić, że źródła prawa jednoznacznie wymagają, by 

oleje do sprawowania sakramentów, były „święte”, to znaczy uprzednio pobłogosławione 

lub konsekrowane (przy czym termin konsekracji rezerwuje się aktualnie jedynie dla 

krzyżma, podkreślając jego symboliczne znaczenie). 

Aktualnie przy sprawowaniu sakramentów, przy których stosuje się namaszczenia, 

należy używać olejów świętych: krzyżma, chorych i katechumenów, którymi staje się oliwa 

z oliwek lub inny olej roślinny, a w przypadku krzyżma – z domieszką substancji 

aromatycznych, odpowiednio pobłogosławione lub konsekrowane przez kompetentnego 

szafarza. 
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Rozdział 2. 

Szafarz konsekracji krzyżma  

oraz błogosławieństwa olejów chorych i katechumenów 

 

 Materia fizyczna olejów, aby mogła nosić miano olejów świętych winna być 

odpowiednio pobłogosławiona przez kompetentnego szafarza przez przepisany w księgach 

liturgicznych obrzęd. Normy prawa kanonicznego w Kościele łacińskim przywiązywały 

wielką wagę do tego aktu, rezerwując go, co do zasady, dla biskupa, który przez otrzymaną 

w święceniach sakrę posiada pełnię władzy kapłańskiej w Kościele.  

 Ewolucja norm kanonicznych oraz liturgicznych, dotyczących osoby szafarza 

błogosławieństwa olejów chorych i katechumenów oraz konsekracji krzyżma zostanie 

ukazana w porządku chronologicznym, najpierw w odniesieniu do sytuacji zwyczajnej, gdy 

sprawowane jest ono przez biskupa, a następnie, gdy z mocy prawa lub szczególnego 

zezwolenia Stolicy Apostolskiej władza błogosławieństwa olejów powierzana jest 

prezbiterowi. Posoborowe zmiany w dyscyplinie kościelnej dokonały bowiem znaczącego 

przejścia od pierwotnej rezerwacji tego aktu na rzecz biskupa.  

2.1. Szafarz konsekracji krzyżma 

 Krzyżmo święte, jak przedstawiono już wcześniej, nie jest zwyczajnym olejem 

pobłogosławionym do sprawowania czynności kultycznych, lecz jako mieszanina oleju 

i balsamu reprezentuje moc uświęcającą Ducha Świętego. Znak namaszczenia tym olejem 

jest widzialnym symbolem duchowego namaszczenia, którym niejako poświęca się na 

własność Bogu ludzi i przedmioty. Z tego powodu nie mówi się o zwyczajnym 

pobłogosławieniu oleju, lecz o jego konsekracji lub przyrządzeniu (confectio), a dokonanie 

tego aktu, co do zasady, rezerwuje się temu, kto posiada pełnię sakramentu święceń – 

biskupowi. Podobnie, jak w przypadku oleju chorych, brak wzmianek biblijnych w Nowym 

Testamencie o dokonywaniu uprzedniej konsekracji oliwy na krzyżmo święte nie pozwala 

jednoznacznie potwierdzić, że praktyka ta ma pochodzenie stricte apostolskie.  

2.1.1. Biskup pierwotnym szafarzem konsekracji krzyżma 

 Trudno jednoznacznie wskazać, w którym momencie historii Kościoła dokonano 

rezerwacji liturgicznego aktu konsekracji krzyżma na rzecz biskupa. Tradycja Apostolska 
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z III wieku, przypisywana św. Hipolitowi polecała, aby, gdy przyjdzie czas na udzielenie 

chrztu, biskup odmówił dziękczynienie nad olejem działania łaski, którym namaszczano 

nowo ochrzczonych. Błogosławieństwa tego dokonywać miał biskup, choć namaszczenie 

pochrzcielne (nie bierzmowanie, które następowało później) wykonywał prezbiter1. 

Synod w Kartaginie z 255 roku, przypominał w odniesieniu do krzyżma, że nie może 

uświęcić oleju ten, kto nie miał ani ołtarza, ani Kościoła2. Można zatem wyciągnąć wniosek, 

że powiązanie władzy konsekrowania krzyżma ze sprawowaniem Eucharystii implikuje 

posiadanie pełni sakramentu święceń przez tego, kto dokonuje tego aktu. Kolejny synod 

w Kartaginie z 16 czerwca 390 roku, powołując się na postanowienia poprzednich synodów, 

zabronił prezbiterom dokonywania konsekracji krzyżma 3 . Tak samo też zdecydowali 

biskupi zebrani na III synodzie w Kartaginie w dniach 13 i 28 sierpnia 397 roku, 

postanawiając, aby prezbiter nigdy nie konsekrował krzyżma, nawet za zgodą biskupa4. 

Postanowienia te niemal identycznie powtórzono także na synodzie plenarnym dla Afryki 

odbytym w Kartaginie w 419 roku5.  

Z kolej I synod w Toledo, odbyty około roku 400 zauważył, że chociaż niemal 

wszędzie krzyżmo konsekruje biskup, to podobno w niektórych prowincjach prezbiterzy 

dokonują tej konsekracji. W związku z tym kategorycznie zabronił takiej praktyki i polecił, 

by nikt, oprócz biskupa nie ośmielał się dokonywać tego aktu6. Papież Innocenty I (401-

417) w liście do Decencjusza, biskupa Gubbio z 19 marca 416 roku także potwierdza 

praktykę Kościoła rzymskiego, aby prezbiterzy używali tylko krzyżma poświęconego przez 

biskupa7. Późniejsze synodu galijskie, m.in. synod w Vaison z 442 roku8 polecały nie tylko, 

aby krzyżmo konsekrował biskup, lecz także aby brać je nie od jakiegokolwiek pobliskiego 

biskupa, lecz tylko własnego9. Gracjan przywołuje ponadto list św. Leona I Wielkiego, 

papieża (440-461) do biskupów Germanii i Galii, zakazujący biskupom wiejskim 

 
1  HIPOLIT RZYMSKI, dz. cyt., s. 152, 158. 
2  CONCILIUM CARTHAGINENSE, dz. cyt., s. 23. 
3  CONCILIUM CARTHAGINENSE II, dz. cyt., s. 48-49. Polski tłumacz akt synodu sformułowanie chrisma (…) 

non fiant oddał jako udzielanie bierzmowania. Choć taka interpretacja też może być uzasadniona, to jednak 

rzeczownikowa forma gramatyczna chrisma sugerowałaby, że chodzi raczej o konsekrację krzyżma, nie 

zaś jego liturgiczne użycie w sakramencie bierzmowania. Ten kontekst przywołuje także niekatolicki autor 

J. BINGHAM, Origines Ecclesiasticae or the Antiquities of the Christian Church, t. IV, London 1844, s. 14.  
4  CONCILIUM CARTHAGINENSE III, dz. cyt., nr 34, s. 80.  
5  SYNODUS PLENARIA AFRICAE, 25-30.05.419, can. VI, w: Acta Synodalia, ann. 381-431…, s. 261. 
6  CONCILIUM TOLETANUM I, dz. cyt., nr 20, s. 125. 
7  ŚW. INNOCENTY I, dz. cyt., s. 56-57. 
8  CONCILIUM VASENSE I, 13.11.442, III, w: Acta Synodalia ann. 431-504, red. A. BARON, H. PIETRAS, 

Kraków 2011, s. 21-22. 
9  STATUTA ECCLESIAE ANTIQUA, can. 87, w: Acta Synodalia ann. 431-504…, s. 269. 
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(chorepiskopom) konsekracji krzyżma. Chociaż posiadają oni pewną konsekrację, nie mają 

biskupiej godności (pontificatus apicem non habent)10. Zakaz taki nałożył również papież 

Gelazy I (492-496) na prezbiterów, gdyż stanowiłoby to przywłaszczenie praw biskupich11.  

Podczas II synodu w Toledo w dniu 17 maja 531 roku wyszła na jaw sprawa 

prezbitera, dokonującego konsekracji krzyżma. Postawa ta spotkała się z surowym 

upomnieniem biskupa Montanusa, który w liście do Kościoła w Palencji pisał, że jeśli 

dokonuje on tego z niedbalstwa – nie powinien być aż tak głupi, jeśli zaś przez zuchwałość 

– jest schizmatykiem przez to, że wprowadza rzecz sprzeczną z religią. Upomina on, by 

prezbiterzy, znając swoją godność nie ważyli się dokonywać tego, co zastrzeżone zostało 

dla biskupa, a ten, kto po tym napomnieniu odważy się występować przeciw ustalonej w tej 

materii dyscyplinie będzie skazany na anatemę12. Tak ostra reakcja biskupa wskazuje na 

powagę problemu i utrwaloną w Kościele praktykę rezerwacji konsekracji krzyżma na rzecz 

biskupa. Zastanawiającym jest jednak, że pomimo upływu co najmniej 150 lat od orzeczenia 

I synodu w Toledo, nadal zdarzały się przypadki uzurpowania sobie przez prezbiterów 

uprawnień w tej materii. Za takie przewinienie przeciw zakazowi starożytnych kanonów 

zagroził złożeniem z urzędu także I synod w Bradze z dnia 1 maja 561 roku13, zaś kolejny 

z roku 572 wprost wskazał, że krzyżmo może konsekrować tylko biskup, zawsze ilekroć jest 

taka potrzeba 14 . Konsekrację krzyżma zalicza do domeny biskupiej także św. Izydor 

z Sewilli († 636), w zreferowanym przez Gracjana fragmencie listu, przedstawiającym 

zakres zadań poszczególnych urzędów hierarchii kościelnej15.  

O rezerwacji aktu konsekracji krzyżma w liturgii rzymskiej świadczą liczne 

średniowieczne źródła liturgiczne. Ordo XXIII z VIII wieku wskazuje, że konsekracji 

krzyżma dokonuje papież16, zaś Ordo XXIV z II połowy VIII wieku, będące adaptacją 

ceremoniału papieskiego na użytek liturgii biskupiej17, jako szafarza konsekracji wskazuje 

biskupa 18 . Tak samo też podają inne warianty biskupiej liturgii Triduum paschalnego 

 
10  C. 4, D. LXVIII. 
11  C. 2, D. XCV. 
12  CONCILIUM TOLETANUM II, Epistula Montani episcopi ad ecclesiam Palentini, 17.05.531, w: Acta 

Synodalia ann. 506-553…, s. 145-147. 
13  CONCILIUM BRACARENSE I, 1.05.561, can. XIX, w: Acta Synodalia ann. 553-600, red. H. PIETRAS, Kraków 

2020, s. 17. 
14  CONCILIUM BRACARENSE II, 572 r., c. LI, w: Acta Synodalia ann. 553-600…, s. 64.  
15  C. 1, D. XXV. 
16  Ordo XXIII, nr 7, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 269-270: “7. Et, cum tota oblatio fracta fuerit, 

communicat solus apostolicus et sic benedicit chrisma”. 
17  Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 280. 
18  Ordo XXIV, nr 17, Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 291: “17. Tunc pontifex … intrat in consecratione 

chrismatis excelsa voce”. 



ROZDZIAŁ 2. SZAFARZ KONSEKRACJI KRZYŻMA  

I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OLEJÓW CHORYCH I KATECHUMENÓW 

 

zrelacjonowane w Ordo XXVII19, Ordo XXVIII20, Ordo XXXI21. Ordo XXXB, opisujące 

liturgię papieską, podobnie wskazuje, że szafarzem konsekracji krzyżma jest papież, 

w odróżnieniu od błogosławieństwa oleju chorych, który na swoich miejscach błogosławią 

także inni biskupi oraz prezbiterzy22. Opis liturgii Wielkiego Czwartku sprawowanej przez 

prezbiterów, przekazany w Ordo XXIX nie zawiera żadnej wzmianki o możliwości 

konsekrowania krzyżma w takiej celebracji23.  

Z tą dyferencjacją opisu obrzędów kompatybilne zdają się być także zbiory formuł 

liturgicznych. Zarówno Sakramentarz gelazjański24, jak i Sakramentarz gregoriański typu 

hadriańskiego 25 , opisujące liturgię papieską (biskupią), zawierają modlitwy konsekracji 

krzyżma, podczas gdy Sakramentarz gregriański typu padewskiego26 , opisujący liturgię 

kościołów tytularnych sprawowaną przez prezbiterów, modlitw takowych nie zawiera. 

Pontyfikał rzymsko-germański z X wieku oprócz wskazania, że konsekracji dokonuje 

biskup, wymaga do tego obecności dwunastu prezbiterów 27 . Zdaniem Lijki jest to 

najwcześniejsza informacja o koniecznej obecności tego kolegium28. Wymóg ten należałoby 

interpretować raczej czysto rytualnie i symbolicznie, nie zaś w znaczeniu ad validitatem. 

Dalsze stosowanie tej zasady potwierdza droga ewolucyjna pontyfikału od Pontyfikału 

rzymskiego z XII wieku29, przez Pontyfikał Kurii Rzymskiej z XIII wieku30, oraz Pontyfikał 

Duranda z XIII wieku 31  aż do ostatniego przedtrydenckiego pontyfikału prywatnego, 

skompilowanego przez ceremoniarzy papieskich Piccolominiego i Burcharda w XV wieku, 

które to dwa ostatnie przepisywały jako konieczną obecność nie tylko dwunastu 

prezbiterów, lecz także siedmiu diakonów i siedmiu subdiakonów32.  

 
19  Ordo XXVII, nr 30, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 354: “30. Tunc pontifex … intrat in consecratione 

crismatis excelsa voce”. 
20  Ordo XXVIII, nr 20, w: Les «Ordines Romani»…, t. III,  s. 396: “20. Tunc pontifex … intrat in 

consecrationem chrismatis excelsa voce”. 
21  Ordo XXXI, nr 25, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 495: “25. …cum venerit ad locum ubi benedici 

debet chrisma … antequam benedicatur, anhelet pontifex ter in ampullam et … inter in consecrationem 

chrismatis excelsa voce”. 
22  Ordo XXXB, nr 17-21, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 469-470. 
23  Ordo XXIX, nr 9-26, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 438-441. 
24  Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae…, s. 60-63. 
25  Hadrianum ex authentico, w: J. DESHUSSES, Le Sacramentaire grégorien ses principales formes d’après 

les plus anciens manuscrits, t. I, Fribourg Suisse 1992, s. 172-174. 
26  Liber Sacramentorum Paduensis, red. F. CRIVELLO, Roma 2005, s. 236-238. 
27  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, nr 268, s. 71. 
28  K. LIJKA, Poświęcenie krzyżma…, s. 324. 
29  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. I, s. 222, 231. 
30  Tamże, t. II, s. 461-462. Papieżowi, dokonującemu konsekracji krzyżma towarzyszyli w tym akcie 

kardynałowie biskupi i kardynałowie prezbiterzy. 
31  Tamże, t. III, s. 570, 577-578. 
32  Il “Pontificalis Liber”…, s. 458. 
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Konieczność konsekrowania krzyżma przez biskupów podkreślił papież 

Innocenty IV (1243-1254) w liście Sub catholicae z dnia 6 marca 1254 roku, wskazując 

obowiązek sporządzania materii sakramentalnej w Wielki Czwartek przez każdego z nich 

w ich Kościołach partykularnych, odmiennie zaś od obrządków wschodnich, gdzie 

arcybiskupi i biskupi dokonują tego aktu wspólnie i pod przewodnictwem Patriarchy33. 

Teologowie scholastyczni jednomyślnie wskazywali, że szafarzem konsekracji 

krzyżma ma być biskup. Niektórzy z nich widzieli także możliwość udzielenia specjalnego 

prawa w tym zakresie prezbiterom, jednakże mogłoby pochodzić ono jedynie od papieża. 

Św. Tomasz z Akwinu († 1274) przekonywał, że materię sakramentu konsekrować może 

jedynie Chrystus (dokonał tego w czasie zbawczej misji na ziemi w odniesieniu do wody 

jako materii chrztu oraz chleba i wina do sprawowania Eucharystii), albo biskup, który 

w Kościele uosabia Chrystusa34.  Św. Bonawentura († 1274) wskazywał, że konsekracji 

krzyżma corocznie dokonują biskupi przez specjalne błogosławieństwo, gdyż materia ta nie 

została bezpośrednio ustanowiona przez Chrystusa, a zatem wymaga biskupiej 

konsekracji 35 . Św. Albert Wielki († 1280) nie wymienia wprost autorytetu, który jest 

uprawniony do konsekracji krzyżma, lecz zastrzega, że dokonywać tego powinien ten, kto 

posiada wyższe miejsce w Kościele36. Bł. Jan Duns Szkot († 1308) określił jako materię 

bierzmowania krzyżmo, konsekrowane przez biskupa lub przez inną osobę, której takiej 

władzy można udzielić 37 . Suponuje to zatem możliwość ustanowienia innego szafarza 

konsekracji krzyżma, z zachowaniem zasady pierwszeństwa biskupa w wykonywaniu tego 

zadania. Z kolei Guillaume Durand z Saint-Pourçain († 1334) uprawnienie do sporządzenia 

materii wiązał z uprawnieniem do sprawowania samego sakramentu. Skoro zatem biskup 

jest szafarzem bierzmowania, do niego należy konsekrowanie krzyżma, jako materii38. 

Uznanie, że tylko biskup jest władny konsekrować krzyżmo było jednym 

z warunków pojednania z Ormianami. Papież Klemens VI (1342-1352) w liście Super 

quibusdam z dnia 29 września 1351 roku wymagał, by wierzono, że żaden kapłan, 

 
33  INNOCENTIUS IV, dz. cyt., s. 31. 
34  S.Th.,, Suppl., q. 72, a. 3. 
35  S. BONAVENTURA, Commentaria in Quattuor Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi, t. IV, Ad 

Claras Aquas (Quaracchi) 1889, D. 7, art. 1, q. II, s. 166 
36  ALBERTUS MAGNUS, Commentarius in IV libros Sententiarum, Lungduni 1651, D. 7, art. 3, s. 88. 
37  J. DUNS SCOTUS, Quaestiones in Librum Quartum Sententiarum, D. 7, q. 1, w: I. DUNS SCOTUS, Opera 

omnia, t. 16, Parisiis 1894, s. 689. 
38  DURANDUS A SANCTO PORCIANO, In Petri Lombardi Sententias Theologicas Commentariorum Libri IIII, 

Venetiis 1636, D. 7, q. III, s. 306. 
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nieposiadający sakry biskupiej nie może odpowiednio i właściwie dokonać tej konsekracji39. 

Podsumowując dogmatycznie to zagadnienie Sobór Florencki w bulli unii z Ormianami 

jednoznacznie rozstrzygnął, że krzyżmo do udzielania bierzmowania ma być konsekrowane 

przez biskupa, rozwiewając w ten sposób wątpliwości, co do znaczenia tego wymogu. Nawet 

gdy na mocy szczególnej delegacji Stolicy Apostolskiej bierzmuje prezbiter, ma on używać 

oleju konsekrowanego przez biskupa40. Jeśli bowiem dogmatycznie określono taką materię 

sakramentu, należy przyjąć, że tylko najwyższa władza kościelna mogłaby dokonać innej 

interpretacji. 

Kolejne unormowania prawa w tym zakresie jedynie potwierdzają, że szafarzem 

uprawnionym do konsekracji krzyżma jest, co do zasady, biskup. Przypomina się o tym 

szczególnie w kontekście udzielenia prawa do bierzmowania niektórym prezbiterom. Papież 

Innocenty XIII (1721-1724), potwierdzając konstytucją Cum ad infrascriptam z dnia 

13 września 1721 roku prawo bierzmowania udzielone Kustoszowi i Gwardianowi 

franciszkańskiemu Ziemi Świętej na czas jego urzędowania i gdy nie ma tam biskupa 

łacińskiego, nakazał, by sakrament ten sprawował przy użyciu krzyżma właściwe 

pobłogosławionego przez katolickiego biskupa, posiadającego więź jedności ze Stolicą 

Apostolską41.  

Takich samych wskazań udzielił, odnawiając ten przywilej, papież Benedykt XIV 

(1740-1758) mocą  konstytucji Cum ad z dnia 9 stycznia 1741 roku 42 . Tenże papież 

w instrukcji Eo quamvis tempore z dnia 4 maja 1745 roku skierowanej do Prefekta Misji 

w Egipcie także przypomniał, że do sporządzenia materii bierzmowania, czyli krzyżma 

świętego, uprawniony jest jedynie biskup43. W liście Ex tuis precibus z dnia 16 listopada 

1748 roku, skierowanym do Opata w Kepmten, przypomniał, że uprawnienie do 

bierzmowania udzielone opatom bez święceń biskupich ma charakter nadzwyczajny, a 

wykonywać je można tylko przy użyciu krzyżma konsekrowanego przez tego, kto takie 

święcenia posiada 44 . Na ten wymóg zwrócił uwagę także udzielając przywileju 

bierzmowania opatowi Engelbertowi i jego następcom w tymże opactwie Kempten na mocy 

konstytucji Suprema z dnia 26 kwietnia 1749 roku45.  

 
39  CLEMENS VI, Epistula Super quibusdam, 29.09.1351, w: CIC Fontes, t. I, s. 45. 
40  EUGENIUS IV (in Conc. Florentino), constitutio Exultate Deo…, nr 15a, 15c, s. 510-513. 
41  INNOCENTIUS XIII, Constitutio Cum ad infrascriptam, 13.09.1721, w: CIC Fontes, t. I, s. 581-582. 
42  BENEDICTUS XIV, Constitutio Cum ad, 9.01.1741, w: CIC Fontes, t. I, s. 674-675. 
43  TENŻE, Instructio Eo quamvis tempore, 4.05.1745, § 8, w CIC Fontes, t. I, s. 892. 
44  TENŻE, Epistula Ex tuis precibus, 16.11.1748, § 1, w: CIC Fontes, t. I, s. 185. 
45  TENŻE, Constitutio Suprema, 26.04.1749, § 2-3, w: CIC Fontes, t. II, s. 221-222. 
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Odpowiadając na wątpliwości dotyczące aplikacji instrukcji Eo quamvis tempore dla 

Prefekta Misji w Egipcie, w encyklice Anno vertente z dnia 19 czerwca 1750 roku, papież 

Benedykt XIV (1740-1758) nie tylko przypomniał o konieczności używania krzyżma 

konsekrowanego przez biskupa mającego łączność hierarchiczną z Biskupem Rzymu, lecz 

także zwrócił uwagę, by było ono świeże (sporządzone w ostatni Wielki Czwartek). Gdy 

brak takowego z uwagi na nieobecność katolickiego biskupa lub niemożność zdobycia od 

niego nowego krzyżma, wolno używać wcześniej konsekrowanego (we wcześniejszych 

latach). Papież nie wspomina nawet o możliwości udzielenia specjalnego upoważnienia 

tamtejszemu Prefektowi (lub jakiemukolwiek innemu prezbiterowi) do samodzielnego 

przygotowania materii46.  

Z kolei papież Pius VI (1775-1799) w liście Cum sicut accepimus z dnia 10 kwietnia 

1775 roku skierowanym do biskupa diecezji Mazara del Vallo na Sycylii polecił, by na 

dwóch wyspach należących do diecezji i zajętych przez Turków wyznaczył po jednym 

prezbiterze, który będzie miał prawo bierzmować oraz wyposażył ich w krzyżmo 

konsekrowane przez tegoż biskupa, by mogli się nim posługiwać przy udzielaniu 

sakramentu. Alternatywnie dał możliwość używania krzyżma wcześniej konsekrowanego, 

byleby pochodziło od katolickiego biskupa, mającego łączność ze Stolicą Apostolską47.  

Konieczność posiadania krzyżma konsekrowanego przez biskupa, gdy prezbiter, 

jako szafarz nadzwyczajny, udziela bierzmowania przypominały także dykasterie Kurii 

Rzymskiej. Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary w instrukcji z 4 maja 1774 roku 

wskazała, że kapłan, któremu takiego upoważnienia udzielono, najpierw winien upewnić 

się, że ma krzyżmo konsekrowane przez katolickiego biskupa, będącego w komunii ze 

Stolicą Apostolską. Bez niego nie wolno mu przystąpić do sprawowania sakramentu, 

podobnie jak wówczas, gdy krzyżmo konsekrował biskup heretycki lub schizmatycki48. 

Podobnie przypomniała Święta Kongregacja Świętego Oficjum w instrukcji z lipca 1888 

roku w sprawie bierzmowania udzielanego przez zwykłego kapłana, wyposażonego w indult 

Stolicy Apostolskiej49. 

Zagadnienie szafarza konsekracji krzyżma świętego nie wzbudzało także większych 

kontrowersji na etapie prac kodyfikacyjnych prawa kanonicznego na początku XX wieku. 

Było ono przedmiotem materiałów przygotowawczych do promulgowania Kodeksu prawa 

 
46  BENEDICTUS XIV, Epistula encyclica Anno vertente, 19.06.1750, § 4-5, w: CIC Fontes, t. II, s. 299-300. 
47  PIUS VI, Epistula Cum sicut accepimus, 10.04.1775, § 2, w: CIC Fontes, t. II, s. 647. 
48  SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Instructio, 4.05.1774, w: CIC Fontes, t. VII, s. 95. 
49  G. M. VAN ROSSUM, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus II. De confirmatione…, s. 7. 
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kanonicznego z 1917 roku wśród przepisów o chrzcie i bierzmowaniu W artykule 46 votum 

o sakramencie chrztu przygotowanego przez Mannajoli wprost wskazano, że konsekracja 

krzyżma należy do biskupa50. Konsultor Van Rossum w swoim votum w sprawie sakramentu 

bierzmowania uznał za właściwe opuszczenie dogmatycznego określenia materii 

sakramentu, na korzyść norm bardziej dyscyplinarnych. Wobec tego proponował, by kanon 

przyjął następujące brzmienie: „Nikomu nie wolno udzielać sakramentu bierzmowania bez 

krzyżma konsekrowanego przez biskupa katolickiego lub brać [krzyżmo] od biskupa 

heretyckiego lub schizmatyckiego” 51 . Podobne założenia przyjął Klumper, wskazując 

najpierw definicję dogmatyczną materii sakramentu: krzyżmo pobłogosławione przez 

biskupa, a następnie przywołując obowiązek posługiwania się takim krzyżmem także 

wówczas, gdy prezbiter został upoważniony do sprawowania sakramentu, dalej zaś 

precyzując, że powinno ono pochodzić od biskupa katolickiego, nigdy zaś od heretyka lub 

schizmatyka, a gdy prezbiter jest subdelegowany – nie od jakiegokolwiek biskupa, lecz od 

własnego52. 

W pierwszym i trzecim projekcie kanonów o sakramencie bierzmowania, tak jak 

chciał Van Rossum, zaznaczono, że bierzmowania udziela się tylko przy użyciu krzyżma 

konsekrowanego przez biskupa katolickiego. Opuszczono wzmiankę o braku możliwości 

stosowania oleju konsekrowanego przez biskupa nie będącego w komunii ze Stolicą 

Apostolską53. W kolejnym schemacie został on przeredagowany w następujący sposób: 

„Krzyżmo używane w sakramencie bierzmowania powinno być konsekrowane przez 

biskupa katolickiego, nawet wtedy, gdy prezbiter sprawuje sakrament na mocy 

upoważnienia Stolicy Apostolskiej” 54. Kanon ogólny o olejach także wskazywał, że ich 

 
50  D. MANNAJOLI, dz. cyt., s. 23. 
51  G. M. VAN ROSSUM, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus II. De confirmatione…, s. 10: “Nunquam 

licet Sacramentum Confirmationis administrare sine chrismate ab Episcopo catholico consecrato, vel illud 

ab Episcopis haereticis aut schismaticis recipere”. tłum. własne. 
52  B. KLUMPER, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus II. De confirmatione…, s. 3, 8,: “materia est 

chrisma (…) per episcopum benedicto (…); minister extraodrinarius est sacerdos simplex a S. Pontifice 

delegatus, modo utatur chrismate per episcopum confecto (…). Minister extraordinarius curet recipere 

chrisma a catholico antistie gratiam et communionem cum S. Sede habente et sciat sibi numquam licere 

illud ab episcopis haereticis aut schismaticis recipere; sacerdos ab alio, obtenta facultate Apostolica, rite 

subdelegatus, non a quibuslibet episcopis, sed a suo, chrisma petat”.  
53  Titulus II. De confirmatione, s. 5: “Can. 14. § 1. Sacramentum confirmationis ne conferatur sine chrismate 

ad hoc consecrato ab episcopo catholico”. 
54  Codex Iuris Canonici. Liber tertius. De rebus. Pars prima. De sacramentis, s. 26, w: AAV, Fondo 

Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 49: „Can. 64. § 1. Chrisma in sacramento confirmationis 

adhibendum debet esse ab episcopo catholico consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero, ex facultate 

ab Apostolica Sede recepta, ministertur”, tłum. własne.  
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konsekratorem jest biskup 55 . To samo brzmienie kanonów utrzymano w częściowym 

projekcie kanonów o sakramentach (pierwszym)56 oraz drugim schemacie całej księgi III, 

przy czym w tym ostatnim opuszczono odniesienie do biskupa katolickiego, pozostawiając 

jedynie biskupa jako takiego, a kanon o krzyżmie przy bierzmowaniu przeniesiono 

z rozdziału o obrzędach i ceremoniach bierzmowania na początek tytułu II części I księgi 

III, zaraz po określeniu materii i formy sakramentu 57 . Kanony te nieznacznie 

przeredagowano w pełnym schemacie przyszłego Kodeksu, bez jakiejkolwiek zmiany 

w odniesieniu do szafarza konsekracji krzyżma58. Po kolejnych korektach zostały włączone 

do Kodeksu prawa kanonicznego promulgowanego przez papieża Benedykta XV (1914-

1922)59.  

Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku w kan. 734 § 1 wskazuje, że szafarzem 

kompetentnym do pobłogosławienia olejów jest zwyczajnie biskup, co naturalnie dotyczy 

przede wszystkim krzyżma60. W kan. 781 § 1 ponownie podkreślono, że krzyżmo, którego 

używa się przy sakramencie bierzmowania, powinno być konsekrowane przez biskupa, 

nawet wtedy gdy prezbiter udziela sakramentu. Zauważono także, że może to czynić nie 

tylko na mocy apostolskiego indultu, lecz także na podstawie samego prawa. Prawo 

powszechne udzielało upoważnienia do bierzmowania prezbiterom będącym kardynałami, 

opatami terytorialnymi lub prałatami terytorialnymi oraz wikariuszami i prefektami 

apostolskimi61. Zastrzeżenie uczynione w kan. 781 § 1 suponuje zatem, że do konsekracji 

krzyżma wymaga się święceń biskupich, a nie jedynie władzy rządzenia wynikającej 

z urzędu lub szczególnego przywileju wynikającego z godności. Potwierdza to także Blat, 

konstatując, że sformułowanie odnośnie olejów debent esse ab Episcopo consecrato zezwala 

na dokonanie konsekracji każdemu biskupowi, także tytularnemu, i tylko biskupowi, jako 

że przynależy do aktów zarezerwowanych tym, którzy posiadają święcenia biskupie, 

wyłączając nawet w kan. 239 § 1 nr 20 CIC/17 kardynałów, którzy takowych święceń nie 

 
55  Tamże, s. 3: “Can. 5. § 1. Sacra olea quae sacramentis administrandis inserviunt, debent esse ab episcopo 

catholico benedicta feria V in Coena Domini proxime elapsa; nec vetera adhibeantur, nisi in casu 

necessitatis. § 2. Deficienti oleo benedicto potest non benedicto admisceri, etiam iterato, in minori tantum 

quantiate. § 3. Parochus sacra olea a proprio episcopo petere debet et in ecclesia sub fideli custodia, clavibus 

adhibitis, diligenter asservare”.  
56  Codex Iuris Canonici. Liber tertius. De rebus, w: AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 

50. W tym schemacie kan. 5 stał się kan. 8.  
57  Sanctissimi Domini nostri Pii PP. X Codex Iuris Canonici cum notis…, W tym schemacie wymieniane 

powyżej kanony przyjęły następującą numerację: 8 (wcześniej 5) – 12; 64 – 58.  
58  Codex Iuris Canonici cum notis  Petri Card. Gasparri, (Schema…. W tym schemacie wymieniane powyżej 

kanony przyjęły następującą numerację: 12 § 1 i 2 – 734;  12 § 3 – 735; 58 – 780. 
59  CIC/17 
60  Kan. 734 § 1 CIC/17. 
61  Kan. 782 § 3 CIC/17. 
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przyjęli62. Wobec tego komentatorzy przepisu, co do zasady, ograniczają się do przywołania 

normy kodeksowej, zgodnie z którą krzyżmo konsekruje biskup63.  

W ślad za nowym Kodeksem prawa kanonicznego z 1917 roku, pokodeksowy Rytuał 

rzymski przypomina, że konsekracja krzyżma należy do biskupa64, zaś w treści dołączonej 

do rytuału instrukcji dla zwykłego kapłana udzielającego sakramentu bierzmowania na 

mocy delegacji Stolicy Apostolskiej wprost przepisano tekst kan. 781 § 1 CIC/1765. Wraz 

z szerszym udzielaniem prezbiterom upoważnienia do bierzmowania Święta Kongregacja 

Sakramentów w instrukcji z dnia 20 maja 1934 roku ponownie przypomniała zastrzeżenie 

o konieczności użycia krzyżma konsekrowanego przez biskupa katolickiego, przywołując 

zakaz posługiwania się olejem pochodzącym od biskupów heretyckich lub 

schizmatyckich66 . Okazję do kolejnego przypomnienia obowiązujących w tym zakresie 

norm stanowił indult dla prezbiterów udzielających bierzmowania w niebezpieczeństwie 

śmierci. W dołączonym do dekretu Świętej Kongregacji Dyscypliny Sakramentów z dnia 

14 września 1946 roku 67  wykazie norm dyscyplinarnych Kodeksu dla korzystających 

z indultu znalazło się także zastrzeżenie, aby krzyżmo zawsze konsekrował biskup. W ten 

sposób Stolica Apostolska jasno dała do zrozumienia, że nawet przypadek 

niebezpieczeństwa śmierci nie udziela ipso iure prawa do dokonania konsekracji materii 

sakramentalnej, jeśli szafarz nie posiada święceń biskupich. Nowe normy o sakramencie 

bierzmowania miały także odzwierciedlenie w ostatniej edycji typicznej Rytuału 

rzymskiego, wydanej przez Soborem Watykańskim II. Niemal dosłownie umieszczono 

w przepisach wstępnych tytułu o sakramencie bierzmowania przypomnienie, że nawet gdy 

prezbiter udziela sakramentu, posługuje się materią konsekrowaną uprzednio przez biskupa, 

będącego w hierarchicznej komunii ze Stolicą Apostolską, nie zaś heretyckiego lub 

schizmatyckiego68.  

 
62  A. BLAT, dz. cyt., s. 18. 
63  Zagadnienie możliwości upoważnienia prezbitera do dokonania konsekracji krzyżma zostanie omówione 

w dalszej części opracowania. 
64  Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque 

auctoriate Ssmi D. N. Pii Papae XI ad normam Codicis Juris Canonici accomodatum, editio prima juxta 

typicam, Ratisbonae 1925, s. 11. 
65  Tamże, s. 368. 
66  SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS, Instructio pro simplici Sacerdote Sacramentum Confirmationis ex 

Sedis Apostolicae delegatione administrante, 20.05.1934, AAS 27 (1935), s. 16. 
67  SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Decretum de Confirmatione administranda iis, 

qui ex gravi morbo in mortis periculo sunt constituti, 14.09.1946, AAS 38 (1946), s. 349-358. 
68  Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque 

ad normam Codicis Juris Canonici accomodatum Ssmi D. N. Pii Papae XII auctoritate ordinatum et 

auctum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1952, s. 106. 
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Posoborowa reforma liturgiczna zlecona przez Vaticanum II nie kwestionowała roli 

biskupa, jako pierwotnego szafarza konsekracji krzyżma. Podczas prac redakcyjnych nad 

nowymi „Obrzędami błogosławieństwa olejów chorych i katechumenów oraz konsekracji 

krzyżma” wśród omawianych problemów Grupa studyjna 21 konsekwentnie konstatowała, 

że szafarzem konsekracji krzyżma jest biskup 69 . Także podczas przygotowywania 

zreformowanych obrzędów bierzmowania zwrócono uwagę na prymarny charakter 

sporządzania materii sakramentalnej przez biskupa. Grupa studyjna 20 zauważyła, że sam 

fakt wręczenia przez biskupa naczyń z olejem krzyżma prezbiterom udzielającym wraz 

z nim sakramentu ukazuje ich zależność od biskupa, jako szafarza pierwotnego oraz 

wyobraża rytualnie normę, zgodnie z którą nawet gdy prezbiter udziela sakramentu, 

posługuje się materią konsekrowaną przez biskupa70. Proponowano, by we wprowadzeniu 

do obrzędów umieścić przypomnienie, że krzyżmo konsekruje biskup w czasie Mszy, 

celebrowanej w tym celu w Wielki Czwartek, przez co ujawnia się zadanie biskupa, jako 

wielkiego kapłana jego owczarni, z którego posługi wypływa i od którego zależy życie jego 

wiernych w Chrystusie, zaś prezbiterzy, którzy mu towarzyszą, od niego otrzymują krzyżmo 

dla pokreślenia, że biskup jest pierwotnym szafarzem sakramentu71. Propozycję tę jednak 

 
69  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 151, 2.04.1966, nr 3, 

w: DLI: “Questiones circa Sacra Olea. (…) 3. – De sacro Chrismate. S. Chrisma omnina ab Episcopo 

consecrari debet, et quidem Feria V in Coena Domini (…). Unanimis traditio soli Episcopo facultatem 

Chrisma tribuit”; TAŻ, Schemata nr 158, 25.04.1966, s. 2, 6, w: DLI: “Chrismatis vero consecratio ex 

unanimi traditione sive Orientis sive Occidentis, soli Episcopo reservantur (…) Olea benedicantur ordinarie 

ab Episcopo. Et quidem sacri Chrismatis consecratio semper et ubique ab ipso fiat”; TAŻ, Schemata nr 181, 

s. 3-4, w: DLI: “Solum Episcopum esse ministrum ordinarium benedictionis chrismatis universali et 

constanti traditione Ecclesiarum sive orientalium sive occidentalium, saltem a saeculo IV, abs dubio constat 

(…) Nulla adfuit discrepantia de hac quaestione inter consultores”; TAŻ, Schemata nr 192, 4.10.1966, s. 2, 

w: DLI: “Chrisma a solo Episcopo confici posse manifestum est sive ex constanti et verae universali 

traditione omnium Ecclesiarum, sive etiam ex rationibus theologicis”; SACRA CONGREGATIO PRO CULTU 

DIVINO, Schemata nr 354, s. 3, w: DLI: “Consecratio Chrismatis soli Episcopo competit”; TAŻ, Schemata 

nr 368, nr 4, s. 1, w: DLI: “Consecratio Chrismatis soli Episcopo competit”.  
70  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 285, 4.04.1968, nota 

in nr 28, s. 14, w: DLI: “Hoc modo in lucem deducitur, quod Episcopus est minister originarius 

Confirmationis et presbyteri vere sunt adiuvantes Celebrantis. Ritus traditionis vasculorum Chrismatis 

aliquomodo id ostendit, quod in Rit. Rom., Tit. III, cp. I, 3 sic exprimitur: ‘Chrisma, quod huic sacramento 

administrando, etiamsi per presbyterum simplicem, inservit, debet esse ab Episcopo, cum Apostolica Sede 

communionem habente, consecratum…’”; TAŻ, Schemata nr 326, 15.11.1968, nota in nr 14, s. 11, w: DLI: 

“Hoc modo in lucem deducitur, quod Episcopus est minister originarius Confirmationis et presbyteri vere 

sunt adiuvantes Celebrantis. Ritus traditionis vasculorum Chrismatis aliquomodo id ostendit, quod in Rit. 

Rom., Tit. III, cp. I, 3 sic exprimitur: ‘Chrisma, quod huic sacramento administrando, etiamsi per 

presbyterum simplicem, inservit, debet esse ab Episcopo, cum Apostolica Sede communionem habente, 

consecratum…’”; 
71  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 364, 24.03.1970, nr 12-13, s. 3, w: DLI: “12. 

Sacrum chrisma consecratur ab Episcopo in Missa, quae de more feria V Hebdomadae sanctae in hunc 

finem celebratur. Hac ratione in lucem ponitur munus Episcopi, qui sacerdos magnus sui gregis habendus 

est, a quo vita suorum fidelium in Christo quodammodo derivatur et pendet (SC, n. 41). 13. Presbyteri qui 

Episcopo sociantur in conferendo sacramento, sacrum chrisma ab episcopo recipiunt, ad significandum 

Episcopum esse ministrum originarium Confirmationis”. 
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znacząco skrócono72. W wyniku tych prac, najpierw w Ordo benedicendi oleum infirmorum 

et catechumenorum et conficendi chrisma wskazano, że do konsekrowania krzyżma 

uprawniony jest tylko biskup73, zaś w Ordo confirmationis, że krzyżmo święte konsekruje 

biskup w czasie Mszy sprawowanej w tym celu zwyczajnie w Wielki Czwartek74. Nie 

dopuszczono w sposób generalny innych rozwiązań, ani też nie wzmiankowano możliwości 

innych rozwiązań w drodze indultu Stolicy Apostolskiej. Takie zasady kierowały również 

redaktorami nowego Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku, gdzie w oficjalnych 

projektach kanonów, w których dotykano sprawy konsekratora krzyżma, konsekwentnie 

mówiono przede wszystkim o biskupie, jako pierwszorzędnym uprawnionym do takiego 

działania75. Takie wnioski płyną z analizy iter redactionale nowego kan. 847 § 1 CIC/8376 

 
72  TAŻ, Schemata nr 366, 21.04.1970, nr 9, s. 4, w: DLI: “ Sacrum chrisma consecratur ab Episcopo in Missa, 

quae de more feria V Hebdomadae sanctae in hunc finem celebratur”. 
73  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 6, s. 8; tłum. polskie: Pontyfikał rzymski 

odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany 

z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów..., nr 6, s. 10. 
74  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo confirmationis, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1973, nr 10, 

s. 19; tłum. polskie: Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru 

Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża 

Jana Pawła II, Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wydanie trzecie, 

Katowice 2019, nr 10, s. 17. 
75  Kwestia ewentualnego innego sformułowania norm kodeksowych zostanie omówiona poniżej, w części 

dotyczącej prezbitera jako nadzwyczajnego szafarza konsekracji krzyżma.  
76  Projekt z dnia 27 lutego – 3 marca 1967: Can. 734, § 1. In ministrandis Sacramentis, in quibus sacra olea 

adhibenda sunt, ministri utantur oleis quae ab Episcopo feria V in Coena Domoni proxime superiore 

benedicta sunt, nec veteriora adhibeant, nisi necessitas urgeat. § 2. Oleo benedictio deficiente, si Episcopus 

adiri nequeat, sacerdos sacramenta legitime ministrans olea benedicere valet, w: PONTIFICIA COMMISSIO 

CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE SACRAMENTIS”. Sessio Ia (dd. 27 

februarii – 3 martii 1967 habita), s. 18-19, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI 

RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I, [s.l.] 

[s.d.]; Communicationes 30 (1998), s. 73; Projekt z dnia 13-17 marca 1972: Can. 5. § 1 In ministrandis 

sacramentis, in quibus sacra olea adhibenda sunt, ministri utantur oleis ad Episcopo benedictis, salvis 

exceptionibus iure admissis: olea adhiheant recenter benedicta, nec veterioribus utantur nisi necessitas 

urgeat. § 2. Olea de quibus in § 1 sint ex olivis aut aliis ex fructibus vel plantis, w: Communicationes 31 

(1999), s. 347; Projekt z dnia 2 lutego 1975: Can. 5 (CIC 734) § 1 In ministrandis sacramentis, in quibus 

sacra olea adhibenda sunt, ministri utantur oleis ad Episcopo benedictis, salvis exceptionibus iure admissis; 

olea adhiheant recenter benedicta, nec veterioribus utantur nisi necessitas urgeat. § 2. Olea de quibus in § 1 

sint ex olivis aut aliis ex plantis, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, 

Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de Sacramentis recognoscitur, Typis Polyglottis 

Vaticanis 1975, s. 21; Projekt przygotowany na dzień 18 kwietnia 1977: Can. 8: Praescripta de SS. Oleis 

§ 1. In conficiendis Sacramentis in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut 

aliis ex plantis ab Episcopo benedictis, salvo praescripto can. 188, eaque adhibeant recenter benedicta, nec 

veteribus utatur nisi vera adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo petat, eaque decenti 

custodia diligenter asservet, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS 

STUDIORUM DE SACRAMENTIS, Conventus dd. 18-22 aprilis habiti, s. 13, w: Acta et documenta. Coetus a 

studiis de Sacramentis. Series Altera, [s.l.] [s.d.]; Communicationes 9 (1977), s. 338; Projekt z dnia 

22 kwietnia 1977: Can. 7. § 1. In ministrandis sacramentis in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti 

debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque ab Episcopo consecratis vel benedictis, eaque 

adhibeat recenter consecrata vel benedicta, nec veteribus utatur nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea 

sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter asservet, w: PONTIFICIA COMMISSIO 
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oraz kan. 880 § 2 CIC/8377. Za niezwykle cenne należy uznać uwagi poczynione przez 

Belluco podczas debaty nad rewizją projektu kanonów o bierzmowaniu podczas sesji Grupy 

studyjnej ds. sakramentów w dniach 20-25 czerwca 1977 roku, gdy w trakcie dyskusji nad 

wyborem określenia biskupa jako pierwotnego (originarius) lub zwyczajnego (ordinarius) 

szafarza bierzmowania zauważył, że samo krzyżmo należy uważać za niczym stały 

sakrament (uti sacramentum permanens) a biskupa za jedynego zwyczajnego szafarza, 

bowiem prezbiter jako szafarz nadzwyczajny ma się zawsze posługiwać krzyżmem 

pobłogosławionym przez biskupa78. Przez to jasno ukazuje się, że biskup jest szafarzem 

 
CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, Conventus dd. 18-22 

aprilis habiti, s. 26, w: Acta et documenta. Coetus a studiis de Sacramentis. Series Altera, [s.l.] [s.d.]; 

Projekt z dnia 29 czerwca 1980: Can. 800 - § 1. In ministrandis sacramentis in quibus sacra olea adhibenda 

sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis expressis atque ab Episcopo consecratis vel 

benedictis, salvo praescripto can. 953 eaque adhibeat recenter consecrata vel benedicta, nec veteribus utatur 

nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti custodia diligenter 

asservet, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO,  Schema Codicis Iuris 

Canonici iuxta animadversiones…, s. 191; Projekt z dnia 23 marca 1982: Can. 847 - § 1. In administrandis 

sacramentis in quibus sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut aliis ex plantis 

expressis atque, salvo praescripto can. 1000, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem recenter; 

veteribus ne utatur, nisi adsit necessitas. § 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret, eaque decenti 

custodia diligenter asservet., w: TAŻ, Codex Iuris Canonici. Schema novissimum…, s. 157. 
77  Projekt na dzień 2 marca 1970: Can. 1 (CIC 780-781) § 2. Chrisma, in Sacramento confirmationis 

adhibendum, debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero, vi ipsius iuris aut 

peculiaris concessionis, ministretur”, w: Communicationes 31 (1999), s. 79; Projekt z dnia 9 marca 1970: 

Can. 1 (CIC 780-781) § 2. Chrisma, in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo 

consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ad normam canonum 3, § 2, 4 et 5 ministratur, 

w: Communicationes 31 (1999), s. 110; Projekt z dnia 7 grudnia 1970: “Can. 1 (CIC 780-781) § 2. Chrisma, 

in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum 

a presbytero ad normam canonum qui sequuntur a presbytero ministretur”, w: Communicationes 31 (1999), 

s. 158; Projekt z dnia 28 października 1972: Can. 40 (CIC 780-781) § 2. Chrisma in sacramento 

confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiam si sacramentum a presbytero ad 

normam canonum qui sequuntur ministretur, w: Communicationes 32 (2000), s. 79;  Projekt z dnia 2 lutego 

1975: Can. 40 (CIC 780-781) § 3. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab 

Episcopo consecratum, etiam si sacramentum a presbytero ad normam canonum qui sequuntur ministretur, 

w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema documenti pontificii…, 

s. 28; Projekt z dnia 11 lutego 1977: c. 41 § 2 (qui tamen supprimi potest attento c. 6 – emendato 8 – in cc. 

generalibus inserto) Chrisma in Sacramento Confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo 

consecratum, etiam si Sacramentum a presbytero (ad normam canonum qui sequuntur) ministretur, 

w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM DE 

SACRAMENTIS, Relatio “De Sacramentis” (III) (14-19 novembris 1977), Andexum III, w: Acta et 

documenta. Coetus a studiis de Sacramentis. Series Altera, [s.l.] [s.d.]; Projekt z dnia 19 listopada 1977: 

c. 41 § 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi 

sacramentum a presbytero ministretur, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI 

RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, Relatio “De Sacramentis” (III) (14-19 

novembris 1977), s. 42, w: Acta et documenta. Coetus a studiis de Sacramentis. Series Altera, [s.l.] [s.d.]; 

Projekt z dnia 29 czerwca 1980: Can. 834 - § 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet 

esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur, w: PONTIFICIA COMMISSIO 

CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO,  Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones…, 

s. 198; Projekt z dnia 23 marca 1982: Can. 880 - § 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum 

debet esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur, w: TAŻ, Codex Iuris 

Canonici. Schema novissimum…, s. 162. 
78  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM DE SACRAMENTIS, 

Relatio “De Sacramentis” (III) (14-19 novembris 1977), s. 22, w: Acta et documenta. Coetus a studiis de 

Sacramentis. Series Altera, [s.l.] [s.d.]: “Rev.mus Belluco explicat chrisma considerandum fuisse uti 
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pierwotnym nie tylko przez to, że jest pierwszym wśród uprawnionych do udzielania 

sakramentu, lecz także dlatego, że uprawnienie prezbitera jest całkowicie zależne od niego 

przez fakt biskupiej konsekracji krzyżma.  

Ostatecznie prawodawca kościelny w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku 

potwierdził dotychczasowe unormowania prawne, poparte argumentami dogmatycznymi 

i nakazał, by szafarz udzielający sakramentów posługiwał się krzyżmem konsekrowanym 

przez biskupa przy sprawowaniu wszystkich obrzędów, które tego wymagają 79 , 

a szczególnie podkreślił to w przypadku bierzmowania, którego materią dalszą jest krzyżmo 

konsekrowane przez tego, kto posiada sakrę biskupią. Nie zezwolił nawet, by prezbiter 

udzielający tego sakramentu w niebezpieczeństwie śmierci sam mógł takową materię 

konsekrować80.  

Konsekracja krzyżma przez biskupa wyraża głęboki sens teologiczny jego urzędu81, 

jego pierwszorzędną funkcję i rolę w Kościele oraz pierwotną misję szafowania sakramentu 

bierzmowania (minister originarius)82. Z tego powodu została zarezerwowana wyłącznie dla 

biskupa, choć jako sakramentalium podlega władzy Kościoła 83 . Pozwala także na 

wprowadzenie rozróżnienia między sporządzeniem materii a jej użyciem w sakramencie 

bierzmowania, przy zachowaniu znaku urzędu biskupiego jako pierwotnego źródła 

udzielanego sakramentu 84 . Trevisan przyjmuje nawet, że to biskup diecezjalny jest 

uprawniony do konsekracji85, choć poglądu tego nie sposób popierać w tym sensie, że jest 

jedynym uprawnionym lub jest uprawnionym na mocy władzy rządzenia powiązanej 

z urzędem. W tym bowiem przypadku chodzi o posiadanie koniecznego stopnia święceń, 

a więc konsekracji może dokonać każdy biskup, chociaż z pewnością pierwszeństwo należy 

przyznać biskupowi diecezjalnemu, gdy takowy pełni swój urząd. Rezerwacja na rzecz 

biskupa tego uprawnienia ma swoje potwierdzenie zarówno w tradycji kanonicznej, jak 

 
sacramentum permanens et Episcopus erat solus minister ordinarius confirmationis ita ut minister 

extraordinarius deberet – et debeat – uti chrismate ab Episcopo benedicto”; Communicationes 10 (78), s. 

77. 
79  Kan. 847 § 1 CIC/83. 
80  Kan. 880 § 2 CIC/83.  
81  A. CELEGHIN, L’iniziazione cristiana nel CIC 1983, secunda parte: alcune questioni patricolari, Periodica 

de re canonica 84 (1994) nr 2, s. 304.  
82  A. SKOWRONEK, Z teologii bierzmowania, Studia Theologica Varsaviensia 13 (1975) nr 1, s. 37; 

M. PASTUSZKO, Biskup jako szafarz sakramentu bierzmowania, Prawo Kanoniczne 23 (1980) nr 1-2, s. 37-

124; J. KRZYWDA, Komentarz do kan. 880, w: W. GÓRALSKI, E. GÓRECKI, J. KRUKOWSKI, J. KRZYWDA, 

P. MAJER, B. ZUBERT, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. III/2, red. J. KRUKOWSKI, Poznań 

2011, s. 69. 
83  T. RINCÓN-PÉREZ, La liturgia e i sacramenti nell diritto della Chiesa, Roma 2014, s. 184. 
84  M. DELL POZZO, La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa, Roma 2013, s. 220-221. 
85  G. TREVISAN, Commento al can. 847…, s. 741. 
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i wspólnej praktyce Kościoła, tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie, gdzie nie dość, że może 

jej dokonać tylko biskup, to jeszcze prawo partykularne może przewidywać szersze 

ograniczenia na rzecz patriarchy 86 . Janczewski ponadto stoi na stanowisku, że wymóg 

posiadania święceń biskupich jest warunkiem ważności aktu87. Zastrzeżenie, że tylko biskup 

może konsekrować krzyżmo, Huels uważa za ustawę uniezdalniającą, gdyż słowo solus 

w odniesieniu do biskupa implicite czyni niezdolnymi do konsekracji krzyżma wszystkich 

pozostałych szafarzy88. 

2.1.2. Prezbiter jako szafarz konsekracji krzyżma 

 Przedmiotem kontrowersji teologów i kanonistów była możliwość udzielenia przez 

papieża władzy konsekrowania krzyżma zwykłemu prezbiterowi 89 . Już w XIII wieku 

dekretysta Huguccio († 1210), stawiając pytanie, czy papież może udzielić takiego 

uprawnienia zwykłemu prezbiterowi, odpowiada twierdząco, gdyż rezerwacji tego aktu 

władzy święceń dokonano dopiero w czasach apostolskich, zaś w przypadku wielu 

postanowień apostolskich dyspensa jest godziwa90.  

Suarez († 1617) przedstawia w tej sprawie trzy opinie teologów: zdaniem Piotra 

Paludanusa († 1342) prezbiter może konsekrować krzyżmo niezależnie od otrzymanej 

delegacji, bowiem sama jego konsekracja nie należy do istoty sakramentu, dlatego też 

zarówno niekonsekrowane krzyżmo, jak i krzyżmo konsekrowane przez prezbitera będzie 

ważną materią sakramentalną. Według drugiej opinii, wyrażanej przez Piotra de Ledesma 

(† 1616) nie tylko papież może upoważnić prezbitera do konsekracji krzyżma, lecz także 

każdy biskup. Z kolei Cajetanus († 1534), do którego zdania przychylali się Domingo de 

Soto († 1560) i de Vitoria († 1546) twierdził, że czymś więcej jest udzielić sakramentu 

bierzmowania, którego szafarzem na mocy prawa Bożego jest biskup, niż przygotować jego 

materię. Skoro więc papież może udzielić delegacji zwykłemu prezbiterowi do 

bierzmowania, tym bardziej może delegować go do sporządzenia krzyżma. Tę ostatnią 

opinię Suarez uznał za prawdopodobną. Wysnuł jednak bardziej uzasadniony wniosek, że 

należy poprzeć zdanie przeciwne, bardziej odpowiadające dekretom soborowym. Skoro 

 
86  D. SALACHAS, Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico 

comparativo, Bologna 2005, s. 48. 
87  Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 178. 
88  M. HUELS, Liturgy and Law…, s. 196. 
89  P. DENS, Tractatus selectus de Sacramento Confirmationis, Lovanii 1776, s. 11; B. MASTRIUS 

MELDULENSIUS, Theologicae quaestiones de Summo Pontifice, w: Bibliotheca Maxima Pontificia, red. 

I. T. DE ROCABERTI, t. V, Romae 1698, s. 622-624. 
90  P. HOFMEISTER, Öl- und andere Pontifikalweihen durch einfache Priester, Archiv für katholisches 

Kirchenrecht 113 (1933), s. 61-62. 
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bowiem z prawa Bożego konsekracja krzyżma należy jedynie do biskupów, dlatego bez 

wystarczającego autorytetu (auctoritas) nie jest możliwe rozciągnięcie tej władzy na inne 

podmioty. Wobec tego nie można się zgodzić, że papież może rozszerzyć prawo Boże, czyli 

udzielić tej władzy zwykłym prezbiterom. Nie ma w tym wypadku bowiem znaczenia, czy 

może udzielić władzy do sprawowania bierzmowania, bowiem nawet gdy na mocy 

specjalnego papieskiego mandatu prezbiter udziela tego sakramentu, ma obowiązek używać 

do tego krzyżma konsekrowanego przez biskupa. Przypomina bowiem, że skoro sakrament 

ten przynależy do domeny biskupiej, to jeśli nawet udziela go kto inny, przynajmniej przez 

samą materię winien ukazywać się udział autorytetu biskupa w jego sprawowaniu. Biskupia 

konsekracja krzyżma należy do elementów esencjalnych materii tego sakramentu i z tego 

powodu nie może być zmieniana91.  

Przeciwną opinię wyraził Juenin († 1713), który utrzymywał, że zakaz konsekracji 

krzyżma ma pochodzenie w prawie kościelnym, nie zaś w prawie Bożym. Z tego powodu 

możliwa jest ważna konsekracja krzyżma przez prezbitera92. Za tym, że wydaje się, że 

papież może udzielić delegacji do konsekrowania krzyżma zwykłemu prezbiterowi 

opowiadają się także Lehmkuhl († 1918)93 oraz Noldin († 1922)94. 

 Argumentem za możliwością zezwolenia prezbiterowi na konsekrowanie krzyżma 

jest praktyka papieska95. Franciscus Quaresimus († 1650) podaje, że papież Urban II (1088-

1099) udzielił przywileju, zgodnie z którym przełożeni zakonni (Praelati Regularium) mogą 

na swoich ziemiach konsekrować krzyżmo96. Podobnej łaski miał udzielić papież Eugeniusz 

IV (1431-1447) bullą Sacrae Religionis z dnia 29 stycznia 1444 roku na rzecz Franciszka de 

Bachia i jego współbraci z prowincji Scytii i Mołdawii oraz Komisarzy Apostolskich 

z Zakonu Braci Mniejszych97. Na mocy tego aktu zezwolił, aby mogli „olej święty oraz 

krzyżmo sporządzić i pobłogosławić”98. Podobnego przywileju w XX wieku udzielił papież 

Benedykt XV (1914-1922) na prośbę arcybiskupa warszawskiego oraz ordynariuszy diecezji 

augustowskiej czyli sejneńskiej, janowskiej czyli podlaskiej, kieleckiej, kujawsko-kaliskiej 

 
91  F. SUAREZ, De sacramento confirmationis…, s. 643-645. 
92  G. JUENIN, dz. cyt., s. 101. 
93  A. LEHMKUHL, Theologia moralis, t. II, Friburgi 1910, s. 73. 
94  H. NOLDIN, Summa theologiae moralis, t. III, De Sacramentis, Oeniponte 1925, nr 86. 
95  A. HOLZMANN, Theologia moralis usitato in scholis ordine ac methodo concinnata, t. II, Ex Ducali 

Campidonensi Typographeo 1740, s. 63. 
96  FRANCISCUS QUARESIMUS, Historica theologica et moralis Terrae Sanctae elucidatio, t. I, Antwerpiae 

1639, s. 503. 
97  C. MAYR, Trismegistus Juris Pontificii universi, liber primus, Augustae Vindelicorum 1742, s. 263-264. 
98  Tamże.  
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czyli włocławskiej, lubelskiej, płockiej i wileńskiej. Dekretem Świętej Kongregacji 

Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych z dnia 21 marca 1916 roku zezwolił, aby 

administratorzy apostolscy i wikariusze kapitulni, jeśli nie posiadają sakry biskupiej, 

konsekrowali oleje święte w czasie wojny i przez trzy miesiące po jej zakończeniu99. Nie 

wymienia się w nim wprawdzie konsekracji krzyżma, jednakże nie czyni się też wprost 

wyłączenia w tym zakresie, co oznacza, że administratorzy apostolscy i wikariusze kapitulni 

diecezji, które zwróciły się o przywilej mogli korzystać w tym zakresie z prawa, jakie 

w zakresie błogosławienia olejów przysługuje biskupom.  

 Promulgacja pierwszego Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku nie rozwiała 

wątpliwości kanonistów w tym zakresie. Cappello przywołuje dyskusje teologów, 

konstatując, że nie można w pełni na podstawie dokumentów historycznych potwierdzić 

prawa Stolicy Apostolskiej do udzielania prezbiterom prawa do konsekrowania krzyżma, 

choć nie wyklucza takiej możliwości. Przypomina, że z całą pewnością dotychczas 

najwyższy autorytet ograniczał prawo do sporządzenia materii, gdy zezwalał prezbiterom na 

udzielania sakramentu bierzmowania100. Conte a Coronata potwierdza wątpliwości doktryny 

w tej kwestii, lecz uznaje za prawdopodobną naukę afirmującą możliwość delegowania 

zwykłego prezbitera do tego aktu przez Biskupa Rzymskiego101. Clerq z kolei, powołując 

się na dekret z 1916 roku, staje na stanowisku, że gdy nie jest możliwe konsekrowanie 

krzyżma przez biskupa rezydencjalnego lub tytularnego, Stolica Święta może upoważnić 

tego, kto stoi na czele Kościoła partykularnego, nie będąc wyświęconym biskupem do 

pobłogosławienia olejów i sporządzenia krzyżma, choć nie pomija też faktu, że 

rozstrzygnięcie problemu potencjalnego święcenia materii bierzmowania przez prezbiterów 

nie może się obyć bez wchodzenia w dyskusje teologiczne102. 

 Podobnie, jak w sprawie umożliwienia stosowania innego rodzaju oleju, zamiast 

oliwy z oliwek do sporządzenia olejów świętych, także propozycja udzielenia prezbiterom 

koncesji na konsekrację krzyżma szczątkowo pojawiała się w czasie prac 

przygotowawczych Soboru Watykańskiego II. Bp Pohlschneider, biskup Akwizgranu, 

w swoim wotum łączył taką możliwość z zezwoleniem na udzielanie bierzmowania przez 

prezbiterów nie tylko w przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci (in articulo 

 
99  SACRA CONGREGATIO NEGOTIIS ECCLESIATICIS EXTRAORDINARIIS, 21.03.1916, w: P. HOFMEISTER, Öl- 

und andere…, s. 51-52. 
100  F. M. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis…, vol. I, s. 142. 
101  M. CONTE A CORONATA, Institutiones Iuris Canonici…, vol. I, s. 121. 
102  C. DE CLERCQ, Des Sacrements, Paris 1954, s. 14-15, 63. 
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mortis). W poszczególnych przypadkach, gdy szafarz niemiałby do dyspozycji oleju 

konsekrowanego przez biskupa, mógłby sam dokonać takiej konsekracji103. W przedłożonej 

opinii nie używa wprawdzie specyficznej nazwy sacrum chrisma, lecz z kontekstu 

powiązania z sakramentem bierzmowania należy wnioskować, że miał on na myśli nie olej 

chorych lub olej katechumenów, częściej w dotychczasowej doktrynie określany jako oleum 

sanctum. Abp de Oliveira, administrator sede plena archidiecezji Mariana i diecezji de Pouso 

Alegre w Brazylii, przedłożył prośbę o zmianę materii sakramentu bierzmowania. 

Proponował, by zwykła oliwa z oliwek była wymagana do ważności sakramentu, bez 

konieczności jej uprzedniej konsekracji przez biskupa, ponieważ brak oleju 

konsekrowanego lub wątpliwości, co do ważności tejże konsekracji rodzą poważne 

problemy w ocenie godziwości szafowania bierzmowania w niebezpieczeństwie śmierci. 

Aby uzmysłowić potrzebę takiej zmiany przywołał on sytuację pewnego starszego biskupa, 

który ze względu na chorobę psychiczną został pozbawiony przez Stolicę Apostolską prawa 

do udzielania święceń, lecz pomimo tego dokonał konsekracji krzyżma w Wielki Czwartek. 

Korzystanie z materii w ten sposób konsekrowanej stało się źródłem poważnych niepokojów 

w duszach kapłanów104. Także w tym wypadku nie pojawia się wprost prośba o zezwolenie 

na dokonywanie w warunkach konieczności konsekracji krzyżma przez prezbitera, lecz już 

samo określenie jako materii ważnej do udzielenia bierzmowania oleju niekonsekrowanego 

przez biskupa implikuje przeniesienie kompetencji na prezbitera – szafarza sakramentu. 

 Propozycja umożliwienia prezbiterowi konsekracji krzyżma pojawiła się ponownie 

podczas prac na rewizją Kodeksu prawa kanonicznego w wyniku reform Soboru 

Watykańskiego II. Bp Schneider w wotum na temat kanonów wstępnych o sakramentach 

zaproponował, by normy o błogosławieniu olejów tak ułożyć, by z łatwością można było 

delegować uprawnienie do konsekracji krzyżma. Przykładem dla takiej możliwości jego 

zdaniem była podjęta z motywów duszpasterskich decyzja papieża Piusa XII (1939-1958) 

o umożliwieniu delegowania prezbiterom prawa do udzielania bierzmowania. Z tego 

 
103  I. POHLSCHNEIDER, 27.08.1959, w: ADA vol. II pars I, s. 564: „In periculo mortis (non tantum in articulo 

mortis) concedatur unicuique sacerdoti facultas conferendi sacramentum sacrae confirmationis. Si caus 

fertur, concedatur quoque facultas benedicendi sacrum oleum, si nullum aliud oleum ab Episcopo 

consecratum haberi potest”. 
104  A. DE OLIVEIRA, w: ADA vol. II pars VII, s. 322: „Petimus ut Sancta Romana Ecclesia statuat oleum olivae 

simpliciter esse validam materiam Sacramenti Confirmationis, cum ex ipsa natura rei, exprimeret effectus 

istius Sacramenti, firma tamen lege ut rite ab Episcopo consecretur Feria V Hebdomadae Maioris. 

Quapropter, ex defectu olei rite consecrati, aut stante dubio de eius valida consecratione, posset, in casu 

gravis necessitatis, v.g. in mortis periculo, licite adhiberi in administratione Sacramenti. Ratio: Episcopus 

quidem senex, qui prae mentis debilitate, prohibitus fuerat a Sancta Sede conferendi sacros ordines, 

nihilominus postea ritum consecrationi olei persolvit Feria V Hebdomadae Maioris, ita scrupulum et 

ancietates gignens in animis quorumdam Sacerdotum”. 
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powodu zaproponował, by kan. 734 § 1 CIC/17 brzmiał następująco: „Oleje święte, którymi 

posługuje się przy udzielaniu niektórych sakramentów, wyłączając przypadki konieczności, 

powinny być pobłogosławione przez biskupa w najbliższy Wielki Czwartek Wieczerzy 

Pańskiej, zaś starych nie należy używać” 105 . Propozycja ta była dyskutowana podczas 

pierwszego zebrania Grupy studyjnej De Sacramentis w dniach 27 lutego – 3 marca 1967 

roku. Początkowo nie przyjęto propozycji bp. Schenidera, lecz w debacie nad rezygnacją 

z możliwości dodawania oleju niepobłogosławionego do pobłogosławionego proponowano, 

by w przypadku braku olejów błogosławił je biskup, a jeśli nie może być sam obecny, 

wówczas prezbiter udzielający sakramentu miałby prawo błogosławić konieczne oleje. 

Zaproponowano, by § 2 kanonu 734 przyjął brzmienie: „Gdy brak oleju pobłogosławionego, 

jeśli biskup nie może być obecny, kapłan udzielający zgodnie z prawem sakramentów, może 

pobłogosławić oleje”106. Problem udzielenia prezbiterowi upoważnienia do konsekrowania 

krzyżma, gdy zgodnie z prawem udziela bierzmowania pojawił się następnie podczas debaty 

nad normami o tym sakramencie. Bp J. Schneider w przedłożonym wotum zaproponował, 

by kan. 781 § 1 zredagować w następujący sposób: „Krzyżmo, używane przy sakramencie 

bierzmowania, winno być konsekrowane przez właściwego szafarza” 107 . Propozycję tę 

rozważono podczas V sesji grupy studyjnej w dniach 2-6 marca 1970 roku. Medina 

zauważył, że wśród teologów istnieje poważna wątpliwość, czy można udzielić prezbiterom 

prawa konsekrowania olejów. Bertrams zgodził się, że do ważności wymaga się, aby oleje 

konsekrował biskup, lecz Stolica Apostolska może zezwolić, by konsekracji dokonał 

 
105  J. SCHNEIDER, Relatio. Normae generales de Sacramentis…, s. 11-12, “e) De benedictione sacris oleis. 

Cum in Concilio Vaticano II charactere pastoralis disciplinae iuridicae Ecclesiae adeo fortiter exaltatus 

fuerit, ius recognitum rem benedictionis oleorum ita decernere oportet, ut facultas benedicendi facile 

delegaci possit. Qua in re quadantenus exemplum sit Pius XII, qui ob rationes pastorales parochis et aliis 

quibus sacerdotibus facultates dedit, in casibus necessitatis sacramentum confirmationis ministrandi. 

Insuper idem ipsus studium inservendi curae animarum, quod Concilium Vaticanum II saepe evocabat, 

postulare videtur, ut normae iuris, quamvis iuridice perspicuae ac non ambiguae, epeciem “schematici” 

evitent. […] Canon 734 § 1: Sacra olea quae quibusdam sacramentis administrandis inserviunt, seiunctis 

casibus necessitatis, debent esse ab Episcopo benedicta feria V in Coena Domini proxime superiore neque 

adhibeantur vetera”.  
106  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Ia (dd. 27 februarii – 3 martii 1967 habita), s. 18-19, w: PONTIFICIA COMMISSIO 

CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto 

Matrimonio), vol. I, [s.l.] [s.d.]; Communicationes 30 (1998), s. 70-71. 
107  J. SCHNEIDER, Votum ad canones 780-800 recognoscendos CIC – De S. Confirmationis, 11.02.1970, s. 1, 

w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii 

«De Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I, [s.l.] [s.d.]: “Can. 781. - § 1 redigatur in hunc fere modus: 

“Chrisma, in sacramento confirmationis adhibendum, debet esse a competenti ministro consecratum. Ratio” 

Ex documentis – cf. AAS 27, 1935, 11; 38, 1946, 349, 354, 356 – apparet saepesaepius sacerdotes facultates 

confirmandi generalius accipiens; unde conveniens videtur, ut sacerdotes in istis casibus etiam s. chrisma 

conficere valeant. Praetera notandum talem facultatem pro Polonia quodam datas esse; cf. Decr. S. Congr. 

pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis diei 21.III.1916”.  
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prezbiter108. Problemu tego nie rozstrzygnięto podczas tego zebrania, a w zaproponowanej 

redakcji normy wskazano, że materię dalszą sakramentu bierzmowania stanowi krzyżmo 

konsekrowane przez biskupa. 

Przy ponownej rewizji kanonu ogólnego o olejach świętych dopuszczono wprawdzie 

możliwość pobłogosławienia olejów przez prezbitera w ogólnej formule salvis 

exceptionibus iure admissis109, lecz w kontekście poprzednich ustaleń oraz nowo wydanych 

norm o sakramencie namaszczenia chorych i wtajemniczeniu chrześcijańskim dorosłych 

przez wyjątki dopuszczone przez prawo należy rozumieć błogosławienie przez prezbitera 

olejów chorych i katechumenów, nie zaś krzyżma świętego. Powszechnie obowiązujące 

normy nie przewidują wyjątku od zasady konsekracji krzyżma przez biskupa.  

W wyniku konsultacji z episkopatem na kanwie schematu norm o sakramentach 

z 1975 roku, Konferencja Episkopatu Afryki Południowej zaproponowała, by wspomnieć 

o możliwości udzielenia kapłanowi prawa do błogosławienia krzyżma w przypadku naglącej 

konieczności, albo przynajmniej by uczynić wzmiankę „z zachowaniem upoważnień 

udzielonych przez Stolicę Apostolską”. Komisja uznała, że do przyjęcia jest propozycja, by 

usunąć stosowany paragraf kanonu, gdyż mowa o tym jest już w kanonie wstępnym 

o sakramentach, lecz nie należy wspominać w jego treści o szczególnych zezwoleniach 

udzielonych prezbiterom, gdyż są bardzo rzadkie110.  

Ze względu na to, że na terytorium Słowacji rezydował tylko jeden ordynariusz, 

posiadający sakrę biskupią w 1970 roku Święta Kongregacja Kultu Bożego zezwoliła, aby 

oleje święte w czasie Mszy krzyżma pobłogosławili wikariusz kapitulny diecezji Nitry111 

oraz tymczasowy ordynariusz diecezji Trnawy112, brak jednak wzmianki, czy upoważnienie 

dotyczy także konsekracji krzyżma. Ponadto, Stolica Apostolska udzieliła prawa 

błogosławienia olejów, w tym konsekracji krzyżma wikariuszowi generalnemu diecezji Port 

Louis na Mauritiusie, nawet jeśli nie posiada święceń biskupich, w czasie Mszy krzyżma 

 
108  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Va…, s. 18-19; Communicationes 31 (1999), s. 66. 
109  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”, Schema canonum iam probati sunt. De sacramentis in genere (de quo in CIC cann. 731-

736), Communicationes 32 (2000), s. 124. 
110  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Relatio de animadversionibus ad 

schema canonum de Confirmatione, 19.09.1977, w: Acta et documenta. Coetus Studii De Sacramentis. 

Series Altera…: „Aliquid dicatur de possibilitate tribuenda sacerdoti ad benedicendum chrisma in casu 

urgentis necessitatis (CN Sudfric.) aut dicatur “salvis facultatibus ab Apostolica Sede concessis…” Admitti 

potest propositio ut paragr. deleatur, neque aliquid dicendum est de peculiaribus concessionibus presbyteris 

facits, admodum rarae”.  
111  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Prot. n. 199/70, 26.01.1970, w: APA. 
112  TAŻ, Prot. n. 1388/70, 11.03.1970, w: APA. 
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w roku 1974113; administratorowi apostolskiemu Wikariatu Apostolskiego w Tessalonikach 

w roku 1976 114 ; przełożonemu misji kościelnej w Afganistanie w roku 2006 115  oraz 

ponownie na trzy lata od 2016 roku116 i od 2019 roku117, opatowi terytorialnemu Monte 

Cassino118 i opatowi terytorialnemu Saint Maurice D’Agaune w Szwajcarii119 oraz na dwa 

lata administratorowi apostolskiemu Wikariatu Apostolskiego w Benghazi w Libii w 2020 

roku120.  

Kompetencję do udzielenia takiego zezwolenia dla podległych sobie terytoriów 

posiada Kongregacja Ewangelizacji Narodów. W 1973 roku, na prośbę pronuncjusza 

w Gwinei Równikowej udzieliła zezwolenia na konsekrację krzyżma administratorom 

apostolskim nie posiadającym sakry biskupiej, pełniącym urząd w tym kraju121. Dykasteria 

ta w 1978 udzieliła także niezwykle szerokiego indultu w formie facultates speciales na 

rzecz kapłanów przebywających na terytorium Chin. Na tej podstawie w czasie trwania 

okoliczności uzasadniających wydanie nadzwyczajnych upoważnień, kapłani mogli pod 

nieobecność biskupa konsekrować krzyżmo przy pomocy formuły krótszej, dołączonej do 

wykazu zezwoleń122.  

Także po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku nie pozostało 

obojętne dla refleksji kanonistów możliwe konsekrowanie krzyżma przez prezbiterów. 

Zarówno Trevisan 123 , jak i Ricnón-Pérez 124  zauważają, że ponieważ chodzi tu 

o sakramentalium, Stolica Apostolska może upoważnić prezbitera do dokonania konsekracji 

krzyżma. Dokonanie jej jednak bez uzyskania stosownego zezwolenia/delegacji apostolskiej 

czyni akt nieważnym 125 . Nie sposób jednak przyjąć za prawdopodobne wątpliwości 

niektórych kanonistów, że prezbiterzy uzyskujący prawo do bierzmowania, tym samym 

uzyskują prawo do konsekrowania krzyżma 126 . Przeciw temu przeczy dotychczasowa 

 
113 TAŻ, Prot. n. 1686/73, 30.11.1973, w: APA. 
114  SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Prot. CD 447/76, 6.04.1976, w: APA. 
115  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Prot. 402/06/L, 4.04.2006, w: APA. 
116  TAŻ, Prot. 29/16, 15.02.2016, w: APA. 
117  TAŻ, Prot. 31/19, 18.01.2019, w: APA. 
118 TAŻ, Prot. 613/11/L, 15.02.2016, w: APA. 
119  TAŻ, Prot. 656/15, 15.02.2016, w: APA. 
120  TAŻ, Prot. 91/20, 24.02.2020, w: APA. 
121  SACRA CONGREGATIO GENTIUM EVANGELIZATIONE, Prot. N. 998-73, 17.02.1973, w: Leges V, kol. 6461. 
122  SACRA CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, Facultates et 

privilegia sacerdotibus fidelibusque in territorio Sinarum degentibus concessa his perdurantibus 

circumstantiis, Prot. N. 3242/78, 27.06.1978, Va, w: Un momento di inculturazione del Cattolicesimo in 

Cina. Le Facoltà speciali del 1978, red. L. SABBARESE, Città del Vaticano 2015, s. 95. 
123  G. TREVISAN, Commento al can. 880-881, w: Codice di Diritto Canonico Commentato…, s. 765-766. 
124  T. RINCÓN-PÉREZ, La liturgia e i sacramenti…, s. 184. 
125  G. TREVISAN, Commento al can. 880-881…, s. 765-766; Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 178. 
126  G. TREVISAN, Commento al can. 880-881…, s. 765-766; Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 178. 
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tradycja normatywna, przypominająca niemal za każdym razem, gdy takowego 

upoważnienia do udzielenia sakramentu udzielano prezbiterom, o konieczności 

posługiwania się krzyżmem uprzednio poświęconym przez tego, kto posiada święcenia 

biskupie. Ponadto, w przeciwieństwie do oleju chorych, nie mogą tego dokonać ci, którzy 

choć nie mają sakry biskupiej, są zrównani w prawie z biskupem diecezjalnym, a należą 

przecież do grona podmiotów ipso iure upoważnionych do bierzmowania. Katalog 

podmiotów, którym udzielono stosownej łaski potwierdza wymóg jej oddzielnego 

uzyskania. Tym bardziej nie będzie miał tego prawa prezbiter będący administratorem 

diecezji 127 . Także przebieg procesu redakcji aktualnego Kodeksu prawa kanonicznego 

pozwala wyprowadzić wniosek, że w zamyśle prawodawcy nie było upoważnienie 

prezbiterów do sprawowania tego sakramentalium. Zezwolenia te więc należy traktować 

niezwykle ekstraordynaryjnie, a bez wyraźnego udzielenia przez kompetentny organ Kurii 

Rzymskiej nie należy go domniemywać w żadnym przypadku.  

2.2. Szafarz błogosławieństwa oleju chorych 

 Tradycja nowotestamentalna nie wspomina o konieczności pobłogosławienia oleju 

do sprawowania namaszczenia chorych. Z tego powodu nie można wprost wykazać, czy do 

sporządzenia materii wymagany jest wyższy stopień święceń. Tradycja Kościoła łacińskiego 

w ciągu wieków rezerwowała uprawnienie do pobłogosławienia oleju chorych na rzecz 

biskupa. W aktualnym prawodawstwie kanonicznym znajdują się wyjątki od tej zasady.  

2.2.1. Szafarz błogosławieństwa oleju chorych do Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 

roku 

Świadectwo uprzedniego błogosławienia olejów przed samą akcją sakramentalną 

namaszczenia chorego przywołują liczne źródła liturgiczne od III wieku128. W Tradycji 

Apostolskiej przypisywanej św. Hipolitowi Rzymskiemu († 235) znajduje się formuła 

fakultatywnego błogosławieństwa oleju, który biorąc pod uwagę treść tej modlitwy, miał 

być używany do namaszczenia chorych. Została ona umieszczona w kontekście udzielania 

sakry nowemu biskupowi po modlitwie eucharystycznej, z czego można wyciągnąć 

wniosek, że szafarzem tej benedykcji był nowo wyświęcony biskup, który przewodniczył 

 
127  E. FRANK, I Sacramenti dell’Iniziazione, della Penitenza e dell’Unzione degli infermi. Commento ai Canoni 

834-1007 del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2012, s. 80. 
128  A. CHAVASSE, L’onction des infirmes dans l’Église latine du IIIe siècle à la reforme carolingienne. Les 

textes, Revue des Sciences Religieuse 20 (1940), nr 1-2, s. 64-65; J. STEFAŃSKI, Sakrament Chorych 

w dziejach i życiu Kościoła, Gniezno 2000, s. 36-37. 
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dalszej części celebracji129. Konstytucje apostolskie z ok. IV wieku przypisują Mateuszowi 

Apostołowi postanowienie, by olej błogosławił biskup, zaś, gdy jest nieobecny, prezbiter 

w towarzystwie diakona. Sama treść konstytucji nie określa, że chodzi o olej chorych, lecz 

biorąc pod uwagę sformułowania modlitwy poświęcenia, można wyciągnąć wniosek, że 

przedmiotowa benedykcja była wygłaszana nad olejem do namaszczania chorych130. Już 

papież św. Innocenty I (401-417) w liście do Decencjusza, biskupa Gubbio wprost wskazuje, 

że poświęcenie oleju chorych należy do biskupa 131 . Św. Beda Czcigodny († 735) 

w komentarzu do listu św. Jakuba idzie dalej, wskazując, że olej chorych pobłogosławić 

może tylko biskup132. 

Badania historyczne Chavasse wskazują, że w VII wieku w Rzymie papieżowi 

zarezerwowana była jedynie konsekracja krzyżma, zaś olej chorych mogli w swoich 

kościołach tytularnych (tituli) błogosławić także prezbiterzy133. Wśród źródeł liturgicznych 

warto w tym miejscu zauważyć tzw. Ordines Romani. W Ordo XXXB przewidziano 

błogosławieństwa oleju chorych podczas liturgii Wielkiego Czwartku. Przyniesiony przez 

wiernych olej do namaszczania chorych błogosławił papież oraz towarzyszący mu biskupi 

i pierwsi wśród prezbiterów. Część oleju ustawioną przez diakonów na podium błogosławił 

papież, podczas gdy olej w pozostałych naczyniach ustawionych na stopniach po prawej 

i lewej stronie błogosławili w tym samym czasie inni obecni biskupi oraz prezbiterzy134. 

Dokument ten świadczy o tym, że jeszcze pod koniec VIII wieku olej chorych w obrządku 

rzymskim mogli błogosławić prezbiterzy135.  

Penitencjały Teodora, biskupa Canterbury z końca VII w. wskazują, że sporządzanie 

oleju chorych jest zarezerwowane biskupom 136 . II Synod w Chalon-sur-Saône (813 r.) 

wskazał, że chorych namaszcza się olejem pobłogosławionym przez biskupa, choć 

namaszczenia udzielają prezbiterzy137. Następnie II Synod w Aachen (836 r.) polecił, aby 

 
129  HIPOLIT RZYMSKI, dz. cyt., s. 152-153. 
130  Konstytucje Świętych Apostołów…, VIII, 29, 1-2, s. 257*-258*. 
131  ŚW. INNOCENTY I, dz. cyt., s. 60-63. 
132  BEDA VENERABILIS, Super Divi Jacobi Epistolam, V, w: PL 93, kol. 39. 
133  A. CHAVASSE, Le sacramentaire gélasien (Vaticanus Reginensis 316). Sacramentaire presbytéral en usage 

dans les titres romains au VIIe siècle, Tournai 1958, s. 128, 138-139. 
134  Ordo XXXB, nr 11-13, w: Les Ordines Romani…, t. III, s. 468-469 
135  A. CHAVASSE, w: L'église en prière. Introduction à la liturgie, red. A. G. MARTIMORT, R. BÉRAUDY, 

Tournai 1961, s. 583. 
136  Iudicia (seu Canones) Theodori episcopi Cantuariensis, c. 668-690 r., nr 41, w: Księgi pokutne, red. A. 

BARON, H. PIETRAS, Kraków 2011, s. 119-119*. 
137  CONCILIUM CABILONENESE II, can. 48, w: Mansi, 14, kol. 104: “Secundum beati apostoli Jacobi 

documentum, cui etiam documenta patrum consonant, infirmi oleo, quod ab episcopis benedicitur, a 

presbyteris ungi debent. Sic enim ait: Infirmatur quis in vobis? in ducat presbyteros ecclesiae, et orent 

super eum, unguentes eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum 
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raz do roku w Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej, w każdym mieście biskupi poświęcali 

materię do namaszczania chorych, nie lekceważąc tego obowiązku, lecz zachowując 

tradycję apostolską i postanowienia dekretałów, nakazujących takie postępowanie 138 . 

Bonizo z Sutri, biskup Piacenzy († 1094/1095 r.) pouczał, że olej chorych był niegdyś 

błogosławiony przez prezbiterów podczas uroczystej Mszy, lecz już w jego czasach normą 

było, że to błogosławieństwo rezerwuje się dla biskupa139. W ten sposób zwyczaj Kościoła 

łacińskiego utrwalił jako normę rezerwację na rzecz biskupa poświęcenia oleju chorych. 

Podobnie jak Synod prowincjalny w Wormacji (868 r.)140, tak też Gracjan w swoim Dekrecie 

(ok. 1140 r.) przywołał jako normę list Innocentego I (401-417) do Decencjusza141. Warto 

jednak zauważyć, że Rytuał ambrozjański z XIV-wiecznego kodeksu, zawierał formułę 

konsekracji oleju katechumenów to jest chorych (pro catechumenis seu infirmis) przed 

sprawowaniem obrzędów sakramentalnych. Jego ponowne wydanie z XV wieku, a nawet 

z XVI wieku umieszczało ją po rubryce, zgodnie z którą  gdy brak oleju konsekrowanego 

przez biskupa, w przypadku konieczności przed sakramentalnym obrzędem błogosławi się 

olej z użyciem podanej tam modlitwy142. 

Jak zauważa Cappello, aż do XVI wieku wszyscy znaczący teologowie wskazywali, 

że błogosławieństwo biskupie jest wymagane przez samą naturę sakramentu namaszczenia 

chorych, o czym świadczy tradycja dogmatyczna samego Kościoła 143 . Św. Tomasz 

z Akwinu († 1274) uzasadniał zastrzeżenie tego aktu dla biskupa zależnością władzy 

prezbiterów od sakramentalnej władzy biskupa. W Summie teologicznej przekonywał, że 

„we wszystkich sakramentach, które wymagają materii poświęconej, pierwsze poświęcenie 

bywa dokonywane przez biskupa, podczas gdy właściwego użycia tej materii dokonuje 

kapłan. W ten sposób jest widoczne, że władza kapłana wypływa z władzy biskupiej”144.  

Św. Bonawentura († 1274) przecząco odpowiedział na twierdzenie, zgodnie z którym tak 

jak wolno prezbiterowi konsekrować Ciało Pańskie, wolno także pobłogosławić olej. W jego 

 
Dominus; et si in peccatis sit, dimittentur ei. Non est itaque parvipendenda hujuscemodi medicina, quae 

animae corporisque medetur languoribus”. 
138  CONICLIUM AQUISGRANENSE II, 836 r., kan. 8, w: Mansi, 14, kol. 678: “Statutum etiam est, ut vel semel in 

anno, id est in quinta feria, quae est in coena Domini, unctio sancti olei, in quo salvatio infirmorum creditur, 

per omnes civitates ab episcopis non negligatur, sicut nunc usque neglecta est; sed omni devotione juxta 

traditionem apostolicam, ac statusa decretalium, in quo de eadem re praecipitur, peragatur”. 
139  BONIZO, Libellus de Sacramentis, PL 150, kol. 864. 
140  CONCILIUM WORMATIENSE, 868 r., can. 72, w: Mansi 15, kol. 881-882. 
141  C.3, D.XCV. 
142  Monumenta Veteris Liturgiae Ambrosianae, t. I, Pontificale ad usum Ecclesiae Mediolanensis necon 

Ordines Ambrosiani ex codicibus saecc. IX-XV, red. M. MAGISTRETTI, Mediolani 1897, s. 109-110. 
143  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, vol. II, pars II, Taurinorum Augustae-Romae 

1932, s. 32. 
144  S.Th., Suppl., q. 29, a. 6.  
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opinii tak wielka jest władza szafarzy Kościoła, jak rozdzielił ją Pan członkom. W łatwy 

sposób jeden biskup może konsekrować olej dla całej prowincji, nie może zaś codziennie 

we wszystkich kościołach sprawować Mszy św. w ten sposób, by chleb eucharystyczny był 

rzeczywiście chlebem codziennym dla wszystkich. Dlatego nie wydaje się właściwe, aby 

wolno było prezbiterom konsekrować olej145. Św. Albert Wielki († 1280), komentując Piotra 

Lombarda i jego zastrzeżenie, że namaszczenie nie może być dokonane inaczej jak tylko 

olejem konsekrowanym przez biskupa, zauważa, że ze względu na porządek łaski do 

sprawowania tego sakramentu konieczna jest materia sporządzona przez tego, który ze 

względu na swój stopień posiada pełne bogactwo łaski, czyli przez biskupa146. Bł. Jan Duns 

Szkot († 1308) wskazał jedynie, że konsekracja biskupia jest konieczna do tego, by olej stał 

się zdatną materią do udzielenie sakramentu ostatniego namaszczenia, nie uzasadniając 

wymogu posiadania sakry biskupiej do ważności tej konsekracji 147 . Z kolei Guillaume 

Durand z Saint-Pourçain († 1334) uprawnienie do sporządzenia materii wiązał 

z uprawnieniem do wyświęcenia szafarza. Ponieważ tylko biskup może wyświęcić szafarza 

sakramentu ostatniego namaszczenia, dlatego tylko do niego należy poświęcenie materii 

tego sakramentu. Zdaniem tego teologa scholastycznego, przez przygotowanie materia 

nabiera mocy aktywnej równej tej, jaką posiada ten, kto materię przygotowuje, zatem przez 

poświęcenie uzyskuje ona moc taką, jak szafarz przez swoje święcenia 148 . Z tą opinią 

polemizował Piotr Paludanus († 1342). Zgadzał się, że do konsekracji oleju wymaga się 

posiadania władzy kapłańskiej. Oponował jednak przed przyznaniem posiadania władzy 

konsekracji materii tylko w przypadku posiadania władzy do wyświęcenia szafarza 

sakramentu. Przeciw temu argumentowi świadczyła jego zdaniem możliwość udzielenia 

prezbiterom przez papieża władzy konsekrowania rzeczy zastrzeżonych dotychczas 

biskupom przy jednoczesnym braku możliwości takiej koncesji na udzielanie święceń 

prezbiteratu149.  

Dokonując dogmatycznego wykładu nauki o sakramentach Sobór Florencki w bulli 

unii z Ormianami przepisał, że materią sakramentu jest olej z oliwy pobłogosławiony przez 

biskupa. Brak wzmianki o możliwości błogosławienia przez prezbitera świadczy 

 
145  S. BONAVENTURA, dz. cyt., D. 23, art. 1, q. III, s. 593 
146  ALBERTUS MAGNUS, dz. cyt., D. 23, art. 3, q. 2, s. 513. 
147  J. DUNS SCOTUS, dz. cyt., D. 23, q. un., s. 17. 
148  DURANDUS A SANCTO PORCIANO, dz. cyt., D. 23, q. III, s. 359. 
149  PETRUS A PALUDE, dz. cyt., D. 23, q. 1, nr 7-10, s. 282-283. 
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o powszechnym zastrzeżeniu tego zadania na rzecz posiadającego sakrę biskupią150. Tak 

samo powtórzył Sobór Trydencki w Nauce o sakramencie ostatniego namaszczenia, 

wymieniając jedynie biskupa jako upoważnionego do pobłogosławienia oleju 151 . 

Potrydencki Rytuał rzymski wydany z polecenia papieża Pawła V (1605-1621) w 1614 roku 

wzmiankował jedynie, że kapłan ma obowiązek z szacunkiem strzec oleju 

pobłogosławionego przez biskupa w Wielki Czwartek i corocznie go odnawiać. Gdyby 

miało zabraknąć materii konsekrowanej, miał dodać do niej zwykłej oliwy, lecz nie otrzymał 

uprawnienia do samodzielnego pobłogosławienia nowej porcji oleju152. Również Katechizm 

rzymski wydany z polecenia tego Soboru ogranicza się do stwierdzenia, że materią 

ostatniego namaszczenia jest olej konsekrowany przez biskupa. Brak w nim doktrynalnych 

wyjaśnień powodów, dla których w ten sposób określono osobę szafarza sporządzania 

materii153.  

De Vittoria († 1546), powołując się na Cajetanusa († 1534), zauważa, że konsekracja 

olejów nie jest wymagana do ważności sakramentów, dlatego nie podejmował rozważań na 

temat tego, kto takowej konsekracji może dokonać. Skoro brak konsekracji krzyżma, nie 

powodował nieważności sakramentu bierzmowania, to tym bardziej brak pobłogosławienia 

oleju chorych nie może mieć charakteru unieważniającego154.  

 Domingo de Soto († 1560) przekonywał, że o ile naturalne właściwości oleju 

wskazują na jego lecznicze zastosowanie, o tyle z Bożego ustanowienia jego wewnętrzne 

działanie odzwierciedla się przez jego konsekrację. Konsekracja ta powinna być 

dokonywana przez biskupa, aby zaznaczyć zależność prezbiterów używających materii od 

przełożonego w stopniu święceń. Teza o możliwości udzielenia przez papieża zezwolenia 

by prezbiter pobłogosławił olej chorych według tego teologa wydaje się być wątpliwa. 

Gdyby jednak prawdziwą okazała się możliwość zezwolenia prezbiterowi na konsekrację 

krzyżma, wówczas prawdopodobnym byłoby, że może również pobłogosławić pozostałe 

dwa oleje czyli olej chorych oraz olej katechumenów155. 

 
150  EUGENIUS IV (in Conc. Florentino), constitutio Exultate Deo…, nr 18°, s. 520-521: “chrisma confectum ex 

oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, qui odorem bone fame”. 
151  CONCILIUM TRIDENTIUM, Sess. XIV, Doctrina de sacramento extremae…, s. 502-503: „Intellexit enim 

ecclesia, materiam esse oleum ab episcopo benedictum”. 
152  Rituale Romanum Pauli V…, s. 57 
153  Catechismus Romanus…, s. 316. 
154  F. A VICTORIA, Summa Sacramentorum Ecclesiae, Venetiis 1559, s. 130-131. 
155  D. DE SOTO, Commentariorum in quartum Sententiarum, t. I, Venetiis 1569, D. 23, q. 1, art. 4, s. 1116-

1117. 
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 Piotr de Ledesma († 1616) rozpatrując zagadnienie szafarza błogosławieństwa oleju 

chorych przypomniał powszechne zdanie, że olej ten ma być błogosławiony przez biskupa. 

Postawił jednak pytanie, czy olej pobłogosławiony przez zwykłego kapłana będzie ważną 

materią sakramentu? Według pierwszej opinii, prezbiter może pobłogosławić olej tylko 

wówczas, gdy uzyska papieskie zezwolenie. Według drugiej opinii olej pobłogosławiony 

przez prezbitera również bez apostolskiego zlecenia będzie ważną materią sakramentu 

ostatniego namaszczenia. Przychylał się jednak do opinii pierwszej, zgodnie z którą ważną 

materią sakramentu będzie olej pobłogosławiony przez prezbitera tylko w wypadku 

uzyskania papieskiej dyspensy. Niezależnie od dyskusji na temat pochodzenia wymogu 

konsekracji biskupiej (czy pochodzi z prawa Bożego, czy z nakazu Kościoła), dekrety 

Soborowe jasno wskazują, że wymóg taki istnieje, dlatego postępowanie przeciwne niweczy 

ważność udzielonego sakramentu156. 

 Suarez († 1617) rozstrzygnięcie wątpliwość tej natury uzależniał od odpowiedzi na 

pytanie czy biskupie błogosławieństwo oleju jest wymagane jako element esencjalny 

sakramentu, ustanowiony przez Chrystusa, czy jest pochodzenia kościelnego. Przekonywał, 

że sam Chrystus określił, jako element sakramentu błogosławieństwo biskupie nad materią, 

dlatego nawet papież nie może udzielić dyspensy, na podstawie której prezbiter 

pobłogosławi olej. Ponadto od strony moralnej sugerował, że materia sakramentalna 

powinna być jak najbardziej godna. Moc Chrystusa, który działa w sakramentach, zstępuje 

na niższych szafarzy, czyli kapłanów, przez pośredników, którymi są biskupi. W ten sposób 

analogicznie należy przyjąć, że do ważności wymaga się, by materię, którą posługują się 

prezbiterzy, konsekrował wcześniej biskup157.  

 Piotr Arkudiusz († 1633), w oparciu o doktrynę Kościołów greckich zaproponował 

rozwiązanie tej kwestii. Według niego, zarówno z pisma Innocentego I, jak i praktyki 

Kościoła wynika, że zwyczajnym szafarzem błogosławieństwa oleju chorych jest biskup, co 

nie wyklucza, że jako szafarz nadzwyczajny i delegowany może dokonać tego prezbiter. 

Niezależnie od tego, czy rezerwacja na rzecz biskupa miała pochodzenie w prawie Bożym 

(ex essentia sacramenti), czy też w prawie kościelnym (ex praecepto Ecclesiae), 

dyspensować nie może sam biskup, lecz tylko Biskup Rzymu158.  

 
156  P. DE LEDESMA, Theologia moralis inqua Universa Sacramentorum Doctrina, Coloniae Agryppinae, 1630, 

s. 621-622. 
157  F. SUAREZ, De extremae unctionis sacramento…, s. 815-816. 
158  P. ARCUDIUS, De concordia Ecclesiae Occidentalis et Orientalis in septem Sacramentorum 

administratione, Lutetiae Parisiorum 1677, s. 440-441. 
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 Juenin († 1713) reprezentował pogląd, że konsekracja oleju nie jest wymagana do 

ważności sakramentu namaszczenia chorych. Nie nakazuje tego ani nakaz prawa Bożego, 

ani Pismo Święte, ani też ojcowie nie wspominają o takim nakazie. Z tego powodu, skoro 

Kościół chciał, aby pobłogosławienia oleju dokonywali biskupi, może też zezwolić, aby 

czynili to prezbiterzy. Uważał jednak, że sami biskupi, w swoich diecezjach, nie mogą 

udzielić takiej dyspensy, lecz jedynie biskup rzymski, do którego należy deklarowanie 

obowiązywalności kanonów w Kościele i udzielanie dyspensy od ich zobowiązującego 

charakteru159. 

 Podsumowując powyższe opinie teologów, Prosper Lambertini († 1758), późniejszy 

papież Benedykt XIV, wyprowadził następujące wnioski: z ustanowienia Chrystusa, aby olej 

był materią zdatną do sprawowania sakramentu namaszczenia chorych wymaga się jakiejś 

jego uprzedniej konsekracji (1); w Kościele łacińskim nigdy nie namaszczano chorych 

olejem, który nie byłby wcześniej konsekrowany przez biskupa (2); do ważności sakramentu 

wystarcza stwierdzenie, że olej został pobłogosławiony przez zwykłego kapłana (3). Wynika 

z tego, że za zgodą Biskupa Rzymu, wyraźną lub przynajmniej milczącą, zwykły kapłan 

może przygotować materię właściwą do udzielenia sakramentu ostatniego namaszczenia160. 

 Zezwolenia papieskie na błogosławienie oleju chorych przez prezbiterów należy 

postrzegać jako przypadki wyjątkowe. Dostępne źródła pozwalają przywołać tylko kilka 

takich koncesji przed promulgacją pierwszego Kodeksu prawa kanonicznego. Ting Pong 

Lee ocenia, że do XX wieku były to bardzo rzadkie przypadki161. Takiej łaski miał udzielić 

papież Eugeniusz IV (1431-1447) wikariuszowi Wikarii Franciszkańskiej Bośni w dniu 

29 stycznia 1445 roku162. Papież Klemens VIII (1592-1605) w instrukcji Sanctissimus z dnia 

31 sierpnia 1595 roku zezwolił, aby Italo-greccy prezbiterzy zgodnie z dawną tradycją 

swojego obrządku sami błogosławili olej podczas sprawowania sakramentu 163 . 

Postanowienie to podtrzymał papież Benedykt XIV (1740-1758) w konstytucji Etsi 

pastoralis z 26 maja 1742 roku164. 

 O ile możliwość udzielenia przez papieża władzy błogosławienia oleju chorych 

zwykłym prezbiterom została w praktyce Stolicy Apostolskiej uznana za dopuszczalną, to 

 
159  G. JUENIN, dz. cyt., s. 521. 
160  BENEDICTUS XIV (Prosper Lambertini), De synodo…, s. 340-341. 
161  I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae S.C. de Prop. Fide et S.C. Consistorialis, Roma 1962, s. 104. 
162  EUGENIUS IV, Litterae apostolicae Sacrae religionis, 29.01.1445, w: Bullarium Franciscanum: Nova 

Series, t. I, Quaracchi 1929, s. 417. 
163  CLEMENS VIII, Istructio Sanctissimus, 31.08.1595, § 3, w: CIC Fontes, t. I, s. 344. 
164  BENEDICTUS XIV, Constitutio Etsi pastoralis, 26.05.1742, § IV, nr 1, w: CIC Fontes, t. I, s. 740. 



ROZDZIAŁ 2. SZAFARZ KONSEKRACJI KRZYŻMA  

I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OLEJÓW CHORYCH I KATECHUMENÓW 

 

jednak pomimo wzmiankowanych w źródłach historycznych kilku przypadków udzielenia 

takich zezwoleń, należy przyjąć, że była traktowana z wielką rezerwą.  

Zauważyć należy, że pod koniec XVIII wieku na prośbę o takie zezwolenie dla 

jednego z wikariuszy generalnych i innych kapłanów w diecezjach Francji negatywnej 

odpowiedzi udzielił papież Pius VI (1775-1799) w piśmie Postulata interdum z dnia 28 maja 

1793 roku, odmawiając przywileju pobłogosławienia oleju chorych przez prezbiterów. 

W odpowiedzi wskazano, że w Kościele łacińskim nie zwykło się wyróżniać ich takim 

przywilejem165. Podobnie rozstrzygnął papież Grzegorz XVI (1831-1846), odpowiadając 

negatywnie listem Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z dnia 27 września 1843 roku 

na prośbę Wikariusza Apostolskiego Chochin w Wietnamie. Nie zezwolił, by wikariusze 

pomocniczy błogosławili oleje w odległych regionach wikariatu, uznając za wystarczające 

rozwiązanie pojawiających się trudności zezwolenie na używanie olejów starszych, 

pobłogosławionych we wcześniejszych latach166. 

Stolica Apostolska wykazywała zdecydowanie negatywną postawę względem 

możliwości błogosławienia oleju chorych przez prezbiterów bez mandatu papieskiego nawet 

w przypadku prawdziwej konieczności. Jak zaświadcza dekret Świętej Kongregacji 

Świętego Oficjum z dnia 13 stycznia 1611 roku papież Paweł V (1605-1621) uznał za 

lekkomyślną i bliską błędu (temerariam et errori proximam) tezę o ważności udzielenia 

 
165  PIUS VI, Litterae Postulata interdum, 28.05.1793, w: Decreta authentica Congregationis Sacrorum Rituum 

et Instructio Clementina, red. W. MÜHLBAUER, t. II, Monachii 1865, s. 426. “Pius PP. VI. Postulata 

interdum fuit a SS. Domino Nostro pro aliquo ex vicariis generalibus doecesium regni Galliarum et pro 

aliis simplicibus sacerdotibus facultas consecrandi oleum infirmorum, oleum catechumenorum et sanctum 

chrisma extra tempora, eo quod deerat triplex oleum commemoratum, et deerat pariter episcopus 

consecrator tum in dioecesi carente triplici oleo supradicto, tum in vicinis dioecesibus legitimo pastore 

orbatis. Huic petitioni satisfactum est sequentem in modum. Non expeire videlicet facultatem tribui 

simplicibus sacerdotibus consecrandi triplex oleum praememoratum, cum deprehensum fuerit insuetum 

esse in ecclesia latina hujusmodi potestate simplices presbyteros ab apostolica Sede insiginir, qua quidem 

regula eo minus recedi non debere judicatum est, quod impossibile non sit triplex oleum a catholico 

episcopo benedictum, si non ex proximis, ex remotis saltem dioecesibus habere. Ne autem propter 

deficientiam sancti chrismatis et olei infirmorum carere cogantur fideles sacramentis tum confirationis tum 

extremae unctionis, opportunum visum est monere vicarium generalem proponentem hujusmodi 

petitionem, muneris sui esse in luctosissimis hisce temporibus curare, ut vel ex proximis vel saltem ex 

remotis regionibus in dioecesim, in qua ipse fungebatur munere vicari generalis, transferetur citius ac fieri 

posset oleum infirmorum et sanctum christam: quod profecto deprehensum fuit non esse difficile, si debita 

cum cautione oleorum transportatio perageretur. Iis autem habitis, ne in posterum deficerent, insinuatum ei 

fuit, ut prae oculis haberet regulam, quae in rituali Romano praescribitur tit. 2 cap. 1 §. 23 = Si deficere 

videantur vetera olea et chrisma aut oleum benedictum haberi non posit, aliud oleum de olivis non 

benedictum adjiciatur, sed in minori quantitate; neque praetermissum fuit eumdem certiorem reddere posse 

oleo benedicto adjungere non benedictum pluribus vicibus, ita ut oleum adjunctum consideratum separatum 

et in una quaque admixtione sit in minori quantitate quam oleum benedictum, quamvis consideratis 

omnibus additionibus simul fiat qualitas major non benedicti; quemadmodum resolutum fuit a sacra 

congregatione Concili die 23. Septembris anni 1682. Datum Romae die 28. Maii 1793”.   
166  SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Cocincin, 27.09.1843, w: Collectanea S. Congregationis de 

Propaganda Fide, t. I, Romae 1907, s. 535. 
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sakramentu ostatniego namaszczenia przy zastosowaniu oleju niepoświęconego wcześniej 

przez biskupa167. Odwołując się do tego postanowienia, ta Dykasteria dekretem z dnia 

14 września 1842 roku negatywnie odpowiedziała na pytanie, czy w przypadku 

konieczności proboszcz może ważnie udzielić tego sakramentu używając oleju 

pobłogosławionego przez niego samego? 168 . Z kolei w sprawie pewnego kapłana, 

wezwanego do chorego, który nie mając ze sobą oleju poświęconego, sam pobłogosławił 

zwykły olej i nim namaścił umierającego, Kongregacja dekretem z dnia 15 maja 1878 roku 

stwierdziła, że taka praktyka nie jest zatwierdzona i nie może być tolerowana169. 

W przeciwieństwie do tej sytuacji w XX wieku przywileju udzielił papież 

Benedykt XV (1914-1922) na prośbę arcybiskupa warszawskiego oraz ordynariuszy 

diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, janowskiej czyli podlaskiej, kieleckiej, kujawsko-

kaliskiej czyli włocławskiej, lubelskiej, płockiej i wileńskiej. Dekretem Świętej Kongregacji 

Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych z dnia 21 marca 1916 roku zezwolił, aby 

administratorzy apostolscy i wikariusze kapitulni, jeśli nie posiadają sakry biskupiej, 

konsekrowali oleje święte w czasie wojny i przez trzy miesiące po jej zakończeniu170. 

Wydaje się, że wypływ na pozytywną decyzję w tym przypadku miały zaawansowane prace 

nad kodyfikacją prawa kanonicznego.  

 
167  SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, decretum, 13.01.1661, w: CIC Fontes, t. IV, s. 2. 
168  SACRA CONGREGATIO SANCTAE ROMANAE ET UNIVERSAE INQUISITIONIS, decretum, 14.09.1842, w: CIC 

Fontes, t. IV, s. 168. 
169  TAŻ, decretum, 15.05.1878, w: CIC Fontes, t. IV, s. 377. 
170  SACRA CONGREGATIO NEGOTIIS ECCLESIATICIS EXTRAORDINARIIS, dz. cyt., s. 51-52: “Secretaria S. 

Congergationis negotiis ecclesiasticis extraordinariis praepositae. Beatissime Pater! Archiepiscopus 

Varsaviensis et Ordinarii Dioecesium Augustoviensis seu Sejnensis, Janoviensis seu Podlachiensis, 

Kielcensis, Kujavo-Kalissiensis seu Wladislaviensis, Lublinensis, Polcensis, Sandomirensis et Vilnensis, 

ad pedes Sanctitatis Tuae provoluti, humillime petunt: 1. ut Administratores Apostolici et Vicarii 

Capitulares, si charactere episcopali non praefulgeant, durante munere habeant privilegium utendi habitu 

et insignibus etiam pontificalibus prouti utuntur Protonotarii Apostolici Supranumerarii iidemque fruantur 

facultatibus benedicendi ecclesias, consecrandi altaria portatilia et calices, conferendi Sacramentum 

Confirmationis, Ordines minores et Subdiaconatum, et conficiendi Sacra Olea; 2. ut Vicarii Generales duo 

pro Archidioecesi, unus pro quavis Dioecesi, si non sunt ordinis episcopalis, fruantur iisdem ut supra 

facultatibus et privilegiis, excepta facultate conferendi Ordines minores et Subdiaconatum et conficiendi 

Sacra Olea, nisi agatur de iis Vicariis Generalibus, qui Dioeceses regunt a quibus Episcopi absint. Quod 

Deus ect. Ex audientia Ssmi. die 21. martii 1916. Ssmus. D. N. Benedictus Divina Providentia Papa XV, 

referente me infrascripto S. Congregationis negotiis ecclesiasticis extraordinariis praepostiae Secretario, 

benigue annunt pro gratia iuxta preces, hoc perdurante bello et per tres menses ab inita pace, servatis 

omnibus de iure servandis. Contrariis quibusvis minime obfuturis. Datum Romae e Secretaria eiusdem 

S. Congregationis, die, mense et anno praedictis. Eugenius Pacelli, Secretarius”.  
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2.2.2. Szafarz błogosławieństwa oleju chorych według Kodeksu prawa kanonicznego 

z 1917 roku 

 Sprawa szafarza błogosławieństwa oleju chorych była przedmiotem prac komisji 

kodyfikacyjnej prawa kanonicznego. Wstępne opracowania (wota) na temat sakramentu 

ostatniego namaszczenia przygotowali G. M. van Rossum, I. Ferreres, B. Klumper. Van 

Rossum, przytoczywszy najpierw postanowienia Soboru Florenckiego i Soboru 

Trydenckiego oraz dekrety Świętej Kongregacji Świętego Oficjum, zaproponował, by 

w przyszłym Kodeksie umieścić normę: „Do tego sakramentu używa się oliwy z oliwek, 

która w Kościele łacińskim do ważności sakramentu winna być pobłogosławiona przez 

biskupa, ilekroć nie ma żadnego, ani wyraźnie, ani milcząco udzielonego upoważnienia od 

Biskupa Rzymu, na mocy którego zwykły kapłan mógłby pobłogosławić olej chorych”171.  

Klumper również zwrócił uwagę na niewłaściwość materii pobłogosławionej przez 

prezbitera bez apostolskiego indultu: „Olej, którego używa się do tego sakramentu, powinien 

być w tym samym roku specjalnie pobłogosławiony przez biskupa; pobłogosławiony przez 

prezbitera, który nie został wyposażony w indult apostolski, jest materią całkowicie 

niewłaściwą, nawet w przypadku ostatecznej konieczności”172. 

Ferreres w swoim votum analizowaną materię podzielił na dwie części: prawo 

ustanowione (ius constitutum) i propozycje dodatków lub zmian w normach (additiones et 

immutationes quae fieri posse videtur). W części pierwszej w kan. 1 zanotował: „Materią 

tego sakramentu jest oliwa z oliwek pobłogosławiona przez biskupa. (…) Olej 

pobłogosławiony przez prezbitera jest materią całkowicie niewłaściwą do sprawowania 

sakramentu ostatniego namaszczenia i nawet w ostatecznej konieczności nie może być 

ważnie używany”173. Proponował dalej, by drugi paragraf zredagować następująco: „Olej 

pobłogosławiony przez prezbitera (bez delegacji od Biskupa Rzymu) jest materią całkowicie 

niewłaściwą do sprawowania sakramentu ostatniego namaszczenia i nawet w ostatecznej 

 
171  G. M. VAN ROSSUM, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus V. De sacramento extremae unctionis…, 

nr 7-10, 21, s. 6-8, 12: “Adhibendum est in hoc Sacramento oleum olivarum quod in Ecclesia Latina de 

necessitate Sacramenti ad Episcopo benedictum sit opportet, quum nulla ibi habeatur sive expresse sive 

tacite facta a Romano Pontifice facultas, qua possit simplex sacerdos oleum infirmorum benedicere”. 
172  B. KLUMPER, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Pars I. Titulus V. De sacramento extremae unctionis…, 

nr 6, s. 4-5: “Oleum quod in administratione huius sacramenti adhibetur, debet eodem anno esse specialiter 

benedictum ab episcopo; benedictum a presbytero, qui non fuerat munitus idulto apostolico, est materia 

prorsus inapta, etiam in casu extremae necessitatis”. 
173  I. B. FERRERES, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus V. De sacramento extremae unctionis…, s. 3: 

“Materia huius sacramenti est oleum olivarum ab Episcopo benedictum (…) Oleum a Presbytero 

benedictum est materia prorsus inepta sacramento Extremae Unictionis conficiendo: et ne in extrema 

quidem necessitate valide potest adhiberi”. 
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konieczności nie może być ważnie używany (…). Ważną materią będzie, jeśli olej ten będzie 

pobłogosławiony przez kapłana posiadającego wyraźną lub milczącą delegację od papieża, 

jaką mają prezbiterzy greccy”174.  

 Na podstawie wskazanych powyżej opracowań konsultorów został przygotowany 

pierwszy schemat kanonów o sakramencie ostatniego namaszczenia. Zagadnienie szafarza 

błogosławieństwa oleju chorych umieszczono w kan. 12 § 1 schematu, który brzmiał: „Przy 

sprawowaniu tego Sakramentu używa się oliwy z oliwek pobłogosławionej do tego przez 

biskupa lub prezbitera, który otrzymał od Stolicy Apostolskiej upoważnienie do jego 

pobłogosławienia”175.  

Projekt ten był przedmiotem analizy podczas Konsulty parcjalnej 21 maja 1905 r., 

a jej wynikiem było sporządzenie drugiej redakcji schematu176. W tej wersji kanon uzyskał 

nową numerację (z kan. 12 § 1 stał się kan. 10), zaś do jego treści dodano wymóg, by 

biskupem błogosławiącym olej był biskup katolicki 177 . Podczas kolejnego spotkania 

Konsulty parcjalnej 28 maja 1905 r. dyskusję na temat tego kanonu pominięto178. W trzeciej 

redakcji schematu kanon ten ponownie zmienił numerację (z kan. 10 stał się kan. 9 § 1), lecz 

w jego treści nie wprowadzono innych zmian179. Przygotowany schemat został następnie 

przekazany konsultorom do zaopiniowania i przedłożenia poprawek. Większość 

respondentów, których uwagi zachowały się w Apostolskim Archiwum Watykańskim albo 

pominęła w swoich opracowaniach ten kanon, albo wyraziła się na jego temat pozytywnie. 

Konsultor Giorgi w piśmie z czerwca 1905 roku proponował jednak, by ad hoc benedictum 

zamienić na rite benedictum, gdyż użyte w schemacie sformułowanie może sugerować, że 

 
174  Tamże, s. 9: “Oleum a Presbytero (absque delegatione R. Pontificis) benedictum est materia prorsus inepta 

sacramento Extremae Unictionis conficiendo: et ne in extrema quidem necessitate valide potest adhiberi 

(…). Valida materia erit si oleum benedicatur a sacerdote expressam vel tacitam Papae delegationem 

habente, uti graeci Presbyteri haberit”. 
175  Titulus V. De Extrema Unctione, [Schema I], can. 12 § 1, s. 3, AAV, Fondo Comissione cod. Diritto 

Canonico, teczka 52: “Adhibendum est in hoc Sacramento oleum olivarum ad hoc benedictum ab Episcopo 

vel a presbytero, qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinet”.  
176  Consulta parziale del 21 maggio 1905 [Verbale], AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 

52 
177  Titulus V. De Extrema Unctione, [Schema II], can. 10, s. 3, AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, 

teczka 52: “Adhibendum est in hoc Sacramento oleum olivarum ad hoc benedictum ab Episcopo catholico 

vel a presbytero, qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinet”. 
178  Consulta parziale del 28 maggio 1905 [Verbale], AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 

52 
179  Titulus V. De Extrema Unctione, [Schema III], can. 9 § 1, s. 13, AAV, Fondo Comissione cod. Diritto 

Canonico, teczka 52: “Adhibendum est in hoc Sacramento oleum olivarum ad hoc benedictum ab Episcopo 

catholico vel a presbytero, qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinet”. 



ROZDZIAŁ 2. SZAFARZ KONSEKRACJI KRZYŻMA  

I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OLEJÓW CHORYCH I KATECHUMENÓW 

 

błogosławieństwa dokonuje się do każdorazowego udzielenia sakramentu pojedynczo180. 

Uwaga ta nie została jednak przyjęta. 

W sporządzonym następnie schemacie norm o sakramentach, kanon ten uzyskał 

pierwotnie numer 227 § 1 i przyjął następujące brzmienie: „Oliwa z oliwek, która ma być 

używana do sakramentu ostatniego namaszczenia, powinna być do tego pobłogosławiona 

przez biskupa katolickiego lub przez prezbitera, który otrzymał od Stolicy Apostolskiej 

upoważnienie do jego pobłogosławienia”181 i w tym kształcie trafił do kolejnego projektu 

części Kodeksu182, a następnie do schematu całej księgi III ze zmianą numeracji (z kan. 227 

§ 1 stał się kan. 221 § 1) i niewielką korektą stylistyczną183. Schemat ten został przesłany do 

konsultacji z episkopatem światowym w ramach zebrań biskupów metropolii. Pomiędzy 

1913 rokiem a schematem z 1916 roku znika dookreślenie catholico w odniesieniu do 

biskupa. Schemat, w którym pojawia się po raz ostatni pochodzi prawdopodobnie z 1914 

roku184 . Przymiotnik ten został wykreślony ręką kard. Gasparrie’go185  i nie ma go już 

w schemacie całego Kodeksu z 1916 roku186. Jeszcze w 1917 roku kanon 945 posiadał 

paragraf 2, który został przeniesiony do kan. 947 przez kard. Gasparri’ego187.  

 W promulgowanym 28 maja 1917 roku przez papieża Benedykta XV (1914-1922) 

Kodeksie prawa kanonicznego, w kan. 945 zawarto więc normę następującej treści: „Oliwa 

z oliwek, która ma być używana w sakramencie namaszczenia chorych, powinna być do tego 

pobłogosławiona przez biskupa lub przez prezbitera, który otrzymał upoważnienie do jej 

pobłogosławienia od Stolicy Apostolskiej”188.  

 
180  Osservazioni del Consultore O. Giorgi sul titolo II. De Confirmatione e sul titolo V. De Extrema Unctione, 

giugno 1905 (rkp.), AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 52 
181  Codex Iuris Canonici. Liber tertius. De Rebus. Pars prima. De Sacramentis…, can. 227 § 1, s. 88: „Oleum 

olivarum, in sacramento extremae unctionis adhibendum, debet esse ad hoc benedictum ab Episcopo 

catholico vel a presbytero, qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinuerit”. 
182  Codex Iuris Canonici. Liber tertius. De Rebus…, can. 227 § 1, s. 88: „Oleum olivarum, in sacramento 

extremae unctionis adhibendum, debet esse ad hoc benedictum ab Episcopo catholico vel a presbytero, qui 

facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinuerit”. 
183  Sanctissimi Domini nostri Pii PP. X Codex Iuris Canonici cum notis…, can. 221 § 1, s. 91-92: „Oleum 

olivarum, in sacramento extremae unctionis adhibendum, debet esse ad hoc benedictum ab catholico 

Episcopo vel a presbytero, qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica obtinuerit”. 
184  W Archiwum Historycznym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie przyjęto, że schemat 

ten pochodzi z 1914 roku: APUG, Fondo Ojetti, 2040.  
185  Liber Tertius. De Rebus [Bozze del Cardinal Gasparri], s. 89, AAV, Fondo Comissione cod. Diritto 

Canonico, teczka 87. Prawdopodobnie jest to projekt księgi przeznaczony do schematu z 1916 roku. 
186  Codex Iuris Canonici cum notis Petri Card. Gasprarii (Schema…, kan. 946, s. 397. 
187  Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestis Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, 

Romae 1917, [Bozze del Cardinal Gasparri], s. 193, AAV, Fondo Comissione cod. Diritto Canonico, teczka 

86. 
188  Kan. 945 CIC/17, (tłum. własne). 
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 Komentatorzy normy kodeksowej wskazują, że błogosławieństwo biskupie jest 

wymagane, gdyż ten sakrament został ustanowiony dla jak najpełniejszego uleczenia 

duchowego, dlatego wypada, by olej konsekrował ten, kto posiada pełnię władzy święceń189. 

Władzę błogosławienia oleju chorych w sposób absolutny i na mocy prawa Bożego biskupi 

otrzymują przez przyjęcie sakry biskupiej, dlatego biskup może zawsze ważnie konsekrować 

olej. Mogą to czynić ważnie wszyscy biskupi, tak rezydencjalni, jak i tytularni, a nawet 

suspendowani, obłożeni interdyktem, ekskomunikowani i schizmatyccy 190 . W tym 

kontekście warto zauważyć skreślenie wyrażenia catholico w jednym z projektów tego 

kanonu.  

 Na mocy upoważnienia Stolicy Apostolskiej upoważnienie do błogosławienia oleju 

chorych mogą otrzymać prezbiterzy. Stawiając pytanie o naturę prawną tego upoważnienia 

Cappello przywołuje trzy opinie, według których: upoważnienie do błogosławienia olejów 

należy do władzy święceń, złączonej z kapłańskim charakterem święceń prezbiteratu (1),  

należy do władzy rządzenia (potestas iurisdictionis) (2), albo w sposób mieszany przeplata 

się w tym wypadku władza święceń z władzą rządzenia (3). Spośród nich za najbardziej 

prawdopodobną uznaje trzecią teorię, zgodnie z którą, przy założeniu posiadania święceń 

prezbiteratu, upoważnienie należy do władzy rządzenia. Udowadnia to, przypominając, że 

kapłan na mocy święceń prezbiteratu otrzymuje władzę początkową, niepełną i zależną od 

Stolicy Apostolskiej (inchoatam, imperfectam et dependentem a Sede Apostolica), zaś na 

mocy udzielenia papieskiego ta władza w tym przypadku i dla osiągnięcia celu 

pobłogosławienia oleju staje się pełna, absolutna i doskonała. Zatem na mocy tej koncesji 

Biskupa Rzymu, prezbiter otrzymuje władzę biskupią delegowaną, gdyż władza biskupia 

jest konieczna do pobłogosławienia oleju chorych. Prezbiter może otrzymać taką delegację, 

gdyż przez swoje święcenia staje się podmiotem zdolnym (subiectum capax) do uzyskania 

takiej władzy biskupiej191. Z tego powodu należy wykluczyć możliwość udzielenia takiej 

delegacji osobie nie posiadającej święceń prezbiteratu192.  

 Upoważnienia dla prezbiterów mogło mieć postać albo ogólną, albo specjalną. 

Przykładem upoważnienia ogólnego, udzielonego na mocy prawa są upoważnienia dla 

prezbiterów obrządków wschodnich. Delegacja szczególna była udzielana na mocy indultu 

Stolicy Apostolskiej. Prezbiter, który uzyskał takie upoważnienie mocą indultu, mógł 

 
189  F. CAPPELLO, Tractatus Canonico-Moralis…, vol. III, s. 24; E. REGATILLO, Ius sacramentarium…, s. 440. 
190  M. CONTE A CORONATA, Insitutiones Iuris Canonici…, t. I, s. 614. 
191  F. CAPPELLO, Tractatus Canonico-Moralis…, vol. III, s. 30. 
192  Tamże, s. 31, 33 
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korzystać z niego ważnie tylko w jego granicach (w przypadkach, dla których został mu on 

udzielony). Delegacja taka może być albo milcząca (jak u kapłanów wschodnich), albo 

wyraźna, przy czym u kapłanów obrządku łacińskiego powinna przyjmować tę drugą postać. 

Niektórzy autorzy dopuszczają także możliwość upoważnienia rozumnie domniemanego 

(rationabiliter praesumpta), z którego można by było korzystać np. w czasie wojny lub 

prześladowań, gdy komunikacja z biskupem, mogącym poświęcić olej byłaby utrudniona 

lub niemożliwa, a z tego powodu liczni umierający wierni przez dłuższy czas byliby 

pozbawieni łaski sakramentu namaszczenia chorych z powodu braku ważnej materii193.  

Mając to na względzie należałoby pozytywnie odpowiedzieć na pytanie postawione 

przez Bączkowicza o ważność namaszczenia udzielonego przez kapłana obrządku 

łacińskiego przy użyciu oleju pobłogosławionego przez prezbitera obrządku 

wschodniego194. Skoro bowiem cieszą się oni upoważnieniem udzielonym na stałe na mocy 

szczególnych ustaw papieskich, można przyjąć, że wypełniali hipotezę normy kan. 945 i byli 

prezbiterami, którzy otrzymali upoważnienie do błogosławienia olejów od Stolicy 

Apostolskiej.  

Wśród wątpliwości, które towarzyszyły niektórym komentatorom Kodeksu 

w odniesieniu do upoważnienia udzielonego prezbiterom do błogosławienia oleju chorych 

pojawiła się kwestia możliwości delegowania tej władzy przez biskupów. Ze względu na 

zastrzeżenie uczynione w normie kodeksowej uznawali oni ją za niemożliwą, gdyż została 

zarezerwowana Stolicy Apostolskiej. Gdyby takiej rezerwacji nie było, zdaniem Cappello, 

biskup posiadałby taką władzę195.  

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na formułę upoważnień dziesięcioletnich 

udzielanych przez Świętą Kongregację Rozkrzewiania Wiary od 1961 roku. Trzecie 

upoważnienie brzmiało: „Udzielania kapłanom upoważnienia do sporządzania oleju 

chorych, jednak w przypadku prawdziwej konieczności, to jest wtedy, gdy nie mają oleju 

chorych pobłogosławionego przez biskupa”196. Jak zauważa Ting Pong Lee, upoważnienie 

to jest nowe w prawie misyjnym i wcześniej nie występowało w upoważnieniach 

 
193  A. BLAT, dz.cyt.,, s. 349; F. WERNZ, P. VIDAL, Ius canonicum…, s. 197-198; F. CAPPELLO, Tractatus 

Canonico-Moralis…, vol. III, s. 32; M. CONTE A CORONATA, Insitutiones Iuris Canonici…, t. I, s. 614; 

E. REGATILLO, Ius sacramentarium…, s. 440. 
194  F. BĄCZKOWICZ, J. BARON, W. STAWINOGA, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, Opole 

1958, s. 61. 
195  F. CAPPELLO, Tractatus Canonico-Moralis…, vol. III, s. 32-33; E. REGATILLO, Ius sacramentarium…, 

s. 440. 
196  SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Formula facultatum decennalium, Prot. n. 2150/60, nr 3, 

w: I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, s. 5.  
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dziesięcioletnich197. Ordynariusze misyjni, którzy otrzymali takowe facultates mogli na ich 

podstawie zezwolić kapłanom przebywającym na ich terytorium na błogosławienie oleju 

chorych. Ting Pong Lee wskazuje, że podmiotem udzielonego upoważnienia może być 

każdy kapłan przebywający na terytorium danego ordynariusza, który wykonuje świętą 

posługę z jego nadania198. Bujis podkreśla, że zezwolenie może dotyczyć także kapłanów 

nie podlegających ordynariuszowi misyjnemu, byleby tylko przebywali na jego terytorium 

i na tym obszarze korzystali z udzielonej łaski199. W przeciwieństwie do upoważnienia 

prezbiterów do sprawowania sakramentu bierzmowania, ordynariusz misyjny mógł 

upoważnić do tego wszystkich kapłanów, nie zaś tylko wybranych, niektórych z nich. W tym 

sensie nie podlegało ono limitacji200. Oczywiście upoważnienie dotyczyło także samego 

ordynariusza, jeśli nie posiadał sakry biskupiej, bowiem zgodnie z uwagami dołączonymi 

do formuły ogólnej, ordynariusze, włączając w to wikariuszy generalnych i delegatów, 

mogli używać pod takimi samymi warunkami zezwoleń, których na mocy upoważnień 

Stolicy Apostolskiej mogli udzielać innym osobom201.   

Z upoważnienia prezbiter mógł korzystać jedynie w przypadku prawdziwej 

konieczności, gdy nie ma oleju pobłogosławionego przez biskupa. Ting Pong Lee uważa, że 

przekroczenie tego warunku powoduje nieważność błogosławieństwa, a warunek ma 

charakter unieważniający, pomimo braku klauzuli wyrażonej explicite202. Przeciwną opinię 

reprezentował Bujis, przekonując, że kapłan błogosławiący olej chorych poza przypadkiem 

prawdziwej konieczności będzie działał na mocy upoważnienia ważnie, lecz niegodziwie203. 

Prawdziwą konieczność oznaczał brak oleju pobłogosławionego przez biskupa, nie zaś tylko 

sytuacja nagląca, w której brak oleju uniemożliwia aktualne sprawowanie sakramentu 

ostatniego namaszczenia. Mowa bowiem o przypadku prawdziwej konieczności (vera 

necessitas), nie zaś o naglącej konieczności (urgens necessitas). Prezbiter roztropnie 

przewidując, że nie ma oleju pobłogosławionego i nie może go zdobyć z przyczyn 

fizycznych (np. biskup jest nieobecny) lub moralnych (np. sprowadzenie oleju od biskupa 

spowoduje poważne trudności lub wielkie koszty), może go pobłogosławić ważnie. Ściśle 

 
197  Tamże, s. 105. 
198  Tamże. 
199  L. BUJIS, Facultates ordinariorum et legatorum Sanctae Sedis in missionibus necnon facultates et gratiae 

pro America Latina et Insulis Philippinis cum commentario, Roma 1963, s. 29. 
200  I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, s. 105. 
201  SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Formula facultatum decennalium, Prot. n. 2150/60, 

Animadversiones, II, w: I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, s. 14. 
202  Tamże, s. 106. 
203  L. BUJIS, Facultates ordinariorum…, s. 29. 
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należy jednak interpretować zastrzeżenie o braku oleju. Jeśli więc kapłan posiada olej 

pobłogosławiony przez biskupa, lecz z poprzedniego roku, albo posiada jego niewielką ilość, 

którą może powiększyć dodając oliwę niepobłogosławioną, powinien najpierw skorzystać 

z tych możliwości204.  

2.2.3. Szafarz błogosławieństwa oleju chorych w posoborowej reformie liturgii i prawa 

 Reforma liturgii i prawa w Kościele łacińskim zadekretowana przez papieża Jana 

XXIII (1958-1963), której podwaliny merytoryczne wskazał Sobór Watykański II, miała 

wpływ także na określenie osoby szafarza błogosławieństwa oleju chorych. Choć sam Sobór 

w żadnym swoim dokumencie nie przewidywał zmian w tej materii, warto zauważyć, że 

propozycjach przedsoborowych abp Migliorini, arcybiskup Lanciano i biskup Ortony 

postulował, by każdemu prezbiterowi udzielić prawa do błogosławienia oleju do ostatniego 

namaszczenia w przypadku prawdziwej konieczności205. W podobnym duchu proponował 

Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, wskazując na 

potrzebę mniej restrykcyjnego określania warunków materii dalszej sakramentów. Autorzy 

wotum zwrócili uwagę, że ze względu na brak właściwej materii nie można niekiedy udzielić 

sakramentu, choć na przeszkodzie do jej zdobycia stoi tylko zakaz Kościoła. W tym 

kontekście jako przeszkodę widzieli rezerwację władzy błogosławienia oleju chorych dla 

biskupów i uprzywilejowanych prezbiterów 206 . Postulaty te jednak ani w fazie 

przygotowawczej Soboru (prac komisji przygotowawczych), ani w samej debacie w auli 

soborowej nie spotkały się z zainteresowaniem. Dopiero organy powołane do implementacji 

postanowień Vaticanum II w liturgii i prawie zwróciły uwagę na zasygnalizowany problem.  

 Zagadnienie szafarza kompetentnego do pobłogosławienia oleju chorych było 

przedmiotem prac Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej. Podejmowane 

 
204  I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, s. 105-106. 
205  B. MIGLIORINI, 27.08.1959, w: ADA vol. II pars III, s. 331: “Cum satis compertum sit quod solum 

Sacramentum Extremae Unctionis sit certe fructuosum quando confertur subiecto sensibus destituto vel si 

solum actum attritionis elicuerit, nemo non videt quam optabile sit si omnibus sacerdotibus conferatur 

facultas in casu necessitatis oleum benedicendi aliqua formula breviori, quae facile memoriae mandari 

potest”. 
206  PONTIFICIA UNIVERSITAS GREGORIANA, Facultas Iuris Canonici, 6.04.1960, w: ADA vol. IV pars I, s. 49: 

“Sicut Pius XII Const. Apost. Sacramentum Ordinis determinavit traditionem instrumentorum non requiri, 

saltem posthac, ad valorem Ordinationis, ita videtur fi.eri posse in aliis, quae certo constat pendere 

a voluntate Ecclesiae, dubitatur tamen utrum ad valorem sacramenti requirantur; sic de materia remota 

sacramentorum Confirmationis et Extremae Unctionis. Optandum videtur ut quam pauciores conditiones 

exigantur ad valorem, ne forte aliquando sacramentum administrari nequeat ex carentia materiae, quae, 

seclusa prohibitione Ecclesiae, facile haberi potuisset. Talis casus occurrere potest si specialis benedictio 

Olei ita reservatur Episcopis et Presbyteris privilegiatis, ut ne in casu quidem necessitatis alius sacerdos 

illud benedicere valeat (can. 945)”. 
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było przez grupę studyjną nr 21 (zajmującą się reformą obrzędu poświęcenia olejów 

z Pontyfikału rzymskiego) oraz grupę studyjną nr 23 (zajmującą się reformą sakramentu 

namaszczenia chorych). Osobą biskupa jako szafarza poświęcenia oleju chorych zajmowano 

się podczas posiedzeń tych zespołów w dniu 31 marca 1966 roku oraz w dniu 2 kwietnia 

1966 roku. Grupa studyjna nr 21 postawiła pytanie, czy nie lepiej, aby olej chorych mógł 

być pobłogosławiony przez jakiegokolwiek kapłana zanim przystąpi on do udzielania 

sakramentu namaszczenia? Przywołując bezsprzeczną rezerwację na rzecz biskupa, 

utrwaloną w Kościele łacińskim od wieków, przynajmniej od VI wieku, poddali pod 

rozwagę tę możliwość ze względu na racje duszpasterskie i praktyczne, proponując, by 

upoważniono prezbiterów do błogosławienia oleju tak w czasie Mszy, jak i poza Mszą, 

naturalnie bezpośrednio przed sprawowaniem sakramentu207.  

Tak postawione pytanie było przedmiotem konsultacji zespołu konsultorów grup 

studyjnych nr 22, 23 i 27. Większość zapytanych opowiedziała się, aby pozostawić 

dotychczasowy sposób błogosławienia oleju chorych, zaś tylko trzech z nich wolałoby, by 

błogosławieństwo to było sprawowane przez jakiegokolwiek kapłana, przed przystąpieniem 

do udzielenia sakramentu namaszczenia. Wszyscy zgodzili się, że z racji duszpasterskich 

i nadzwyczajnych benedykcja materii może odbyć się także poza Wielkim Czwartkiem, 

a w tym przypadku dwóch lub trzech konsultorów życzyłoby sobie, by błogosławieństwo 

było dokonywane zawsze przez biskupa w czasie Mszy. Ligier przypominał różnicę między 

dyscypliną Kościoła zachodniego, a Kościołów wschodnich, zgodnie z którą 

błogosławieństwo materii namaszczenia dokonuje się w czasie celebracji sakramentu. 

Zauważono jednak, że także Kościoły wschodnie niekiedy rezerwują na rzecz biskupa to 

błogosławieństwo w dniu Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej. Z kolei Borella 

przekonywał, że ryt ambrozjański w Kościele łacińskim przewidywał błogosławieństwo 

oleju przed namaszczeniem, o czym świadczą niemal wszystkie rytuały ambrozjańskie.  

 
207  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 151…, nr 1, ppkt c: 

“Questiones circa Sacra Olea. Ad schema definitivum de Oleorum consecratione Feria V in Coena Domini 

conficiendum, sequentes quaestiones praeviae Consultoribus proponuntur: 1. – De Oleo Infirmorum (…) 

c) An non potius a quolibet sacerdote priusquam Sacramentum Unctionis ministret? Iuxta Traditionem 

Hyppoliti haec benedictio fiebat ab Episcopo in Missa post doxologiam, sed quolibet die. Negari tamen 

non potest hanc benedictionem Feria V in Coena Domini magna et vencrabili traditione gaudere: saltem a 

saeculo VI exeunte (Cfr. Chavasse Eglise en prière, p. 583). Quamvis traditio tota potius stat pro 

reservatione huius benedictionis solis Episcopis, questio tamon hodio a multis ponitur rationibus sive 

pastoralibus sive practicis utrum concedere conveniant etiam presbyteris facultam huis Oleo benedicendi 

sive in Missa sive extra Missam, nempe immediate ante administrationen Sacramenti Unctionis”. 
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Na tej podstawie grupa studyjna nr 21 proponowała, aby przy zachowaniu tradycji 

błogosławienia oleju chorych przez biskupa w Wielki Czwartek, udzielić upoważnienia, 

szczególnie dla terytoriów misyjnych, by olej mógł być pobłogosławiony w jakimkolwiek 

dniu i przez jakiegokolwiek kapłana, jeśli to możliwe w czasie Mszy. To upoważnienie 

bowiem zostało udzielone już przez Stolicę Apostolską niektórym kapłanom na misjach, 

którzy mogą z niego korzystać jednak tylko poza mszą 208 . Podsumowując powyższe 

argumenty w schemacie z dnia 25 sierpnia 1966 roku grupa studyjna nr 21 postawiła Ojcom 

Rady pytanie, czy zgadzają się, aby w pewnych i określonych okolicznościach udzielić 

prezbiterom prawa błogosławienia oleju chorych także poza Wielkim Czwartkiem 

Wieczerzy Pańskiej, poza mszą? Przypomniała jednak, że sprawa ta dotyczy bardziej prawa 

kanonicznego niż odnowy obrzędów. Wydaje się jednak uzasadnionym, aby Ojcowie Rady 

wyrazili swoje zdanie na ten temat209.  

 
208  TAŻ, Schemata nr 158…: “De Sacrorum Oleorum Benedictione. Die 31 martii anno 1966 habita est apud 

Secretariam “Consilii” quorumdam consultorum sesio circa nonnulla problemata diversis coetibus 

proponenda de usu et benedictione Oleorum sacrorum. Post disceptationem redactae sunt “Questiones circa 

sacra Olea”, quae consultoribus coetuum 22, 23 et 27 missae sunt. Ex his sexdecim responsiones dederunt. 

(…) In Occidente tamen, saltem a saculo V, benedictio Olei infirmorum reservatur Episcopo, uti constat ex 

Innocentio I, et forsitan iam ad finem Canonis fiebat. (…) His praemissis ad animadversiones consultorum 

veniamus: (…) De Oleo Infirmorum. Questiones a nobis propositae orant: a) Utrum Oleum Infirmorum 

necessario benedici debeat Feria V in Cena Domini. b) Si etiam aliis diebus fiat, an in Missa et ab Episcopo 

benedici debeat. c) An non potius a quolibet sacerdote priusquam Sacramentum Unctionis ministret. Maior 

pars consultorum quamvis concedat non necessario benedictionem Olei Infirmorum Feria V in Cena 

Domini perfici debere, optat tamen ut etiam hac die fiat. Tres vero mallent ut haec benedictio a quolibet 

sacerdote fieri posset antequam Sacramentum Unctionis ministret. Et omnes concedunt ut, rationibus 

pastoralibus ot extraordinarie, etiam alio die fieri posset, tantum uno contradicente. In quo casu duo vel tres 

expresse exigunt ut ab Episcopo et in Missa haec benedictio semper fiat. Apud Orientales, ait P. Ligier, 

oleum Infirmorum benedici potest a quolibet sacerdote in exordio ritus “Lampadis” minoris, id est cum 

administratur Sacramentum Unctionis. Tamen Orientales non pauci etiam un Episcopo hanc benedictionem 

reservant, et quidem Feria V in Cena Domini perficiendam. Rev. mon. D. Borella ait: “Benedictionem Olei 

Infirmorum praebent omnia manualia ambrosiani ritus anto unctionem infirmorum. Quam traditionem 

testatur etiam Bonizo” (PL 150, 864). (…) His omnibus rite perpensis coetus noster suam mentem 

sequentibus propositionibus vestro iudicio et consilio submittit: (…) Servata traditione Oleum infirmorum 

benedicendi ab Episcopo et quidem Feria V in Cena Domini, facultas concedatur, praecipue pro locis 

missionum, ut benedici possit etiam quocmque alio die et a quolibet sacerdote, et quidem si possibile in 

Missa. Haec facultas de facto iam a S. Sede”.    
209  TAŻ, Schemata nr 181…, s. 3-5: “De Sacrorum Oleorum Benedictione. (…) III. – De Ministro ordinario et 

extraordinario Benedictionis Oleorum. (…) b) Retenta omnium oleorum benedictione ab Episcopo Feria V 

in Cena Domini peragenda, sicut dictum est, omnibus consultoribus pariter consentuaneum esse videbatur, 

ut etiam aliis presbyteris facultas concededatur, certis et determinatis adiunctis, oleum sive 

catechumenorum sive infirmorum benedicendi, et quidem extra Feriam V in Cona Domini, sive in Missa 

sive in extra Missam. Plurinae rationes sive practicae sive pastorales ad hanc sentention firmandam 

a consultoribus adducatae sunt, sed etiam potest rationibus historicis et traditionalibus inniti. Sicut. cl. 

Chavasse demonstravit, Romae saeculo VII, Papa ordinarie tantum s. chrisma benedicebat, presbyteris 

titularibus benedictionem aliorum oleorum committendo, catechumenorum nempe et infirmorum (Le. Sacr. 

Gélasien, pp. 127-128, 138-139). Et revera in primis ordinibus romanis invonitur tantum benedictio 

chrismatis. Usquc ad saeculum VIII, benedictio olei catechumenorum et forsitan infirmorum, a simplico 

sacerdote quandoque fiebat (Eglise en prièro, ed. 1965, p. 550). Et etiam secundum hodicerum Ius (can. 

945) simplex sacerdos qui talem facultatem a S. Sede obtinuerit, potest oleum catechumenorum benedicere. 

Quae delegatio non infrequenter a S. Sede concessa est (Cfr. Lexikon für Theol. und Kirche, VII, art. “01”). 
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Ponownie sformułowała to samo pytanie w schemacie nr 192 z dnia 4 października 

1966 roku210. Problem szafarza błogosławieństwa oleju chorych był następnie przedmiotem 

debaty podczas zebrania grup studyjnych 21 i 23 w klasztorze La Saulchoir pod Paryżem 

w dniach 27-30 grudnia 1967 r. W trakcie obrad podejmowano zagadnienie dookreślenia 

zaproponowanego wcześniej rozwiązania, by w pewnych określonych przypadkach 

zezwolić na błogosławienie oleju chorych także prezbiterom. Niejasności wynikały z pytań 

o podmiot udzielający zezwolenia i sposób jego aplikacji (w dorocznej celebracji albo 

w trakcie sprawowania sakramentu bezpośrednio przed namaszczeniem, by lepiej 

uwidocznić znaczenie oleju, albo gdy wymaga tego konieczność)211.  Gy proponował, by te 

przypadki określała konferencja biskupów, Lecuyer z kolei oponował przeciw rozszerzaniu 

władzy konferencji biskupów na to zagadnienie, stojąc na stanowisku, że to norma prawna 

(in casu necessitatis) zezwala na błogosławieństwo oleju przez prezbitera, a gdy ona jest 

niewystarczająca uprawnienie do delegowania i udzielenia stosownego indultu winien mieć 

biskup miejsca. Fischer poddał pod rozważenie możliwość zezwolenia biskupom na 

delegowanie władzy błogosławieństwa oleju chorych w określonych przypadkach na 

prezbiterów, którzy mogliby z niej korzystać także poza Wielkim Czwartkiem212.  

Z przygotowanych na użytek Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej 

w dniu 7 maja 1968 roku propozycji w sprawie sakramentu namaszczenia chorych wynika, 

że dla zezwolenia prezbiterowi na błogosławienie oleju chorych poza Wielkim Czwartkiem 

 
Etiam in liturgiis orientalibus (De Puniet, op. cit. II, p. 327); ambrosiana (Borella: Ambrosius, 20, 1944, 

13-14); et mozarabica, benedictio istorum duorum oleorum a quolibet sacerdote perfici poterat vel etian 

nunc potest. (…) Quesitum 4.: Placetne Patribus ut, certis et determinatis adiunctis, presbyteris facultas 

concedatur oleum catechumenorum et infirmorum Benedicendi, extra Feriam V in Cena Domini, sive in 

Missa sive extra Missam”; TAŻ, Schemata nr 181. Addenda, 21.09.1966, w: DLI: “De Sacrorum Oleum 

Benedictione. Correctiones propositae ad schema n. 181 a consultoribus usque ad diem 21 septembris. (…) 

Pag. 4: Deleatur ultimum paragr. “Quamvis haec… exquirendam esse” (…) Pag. 4. in medio. li. 15: 

Delegantur verba: “sive in Missa sive”. (…) Pag. 5 Quaesitum 4 in fine, deleatur: “sive in Missa sive”. Ita 

au sonet: “extra Feriam V in Cena Domini, extra Missam”. 
210  TAŻ, Schemata nr 192…: “De Sacrorum Oleorum Benedictione. (…) II. De benedictione trium Oleorum 

ab Episcopo peragenda Feria V in Cena Domini. Duo ex traditione clare apparent: 1) Saltem a saeculo VI 

Oleorum benedictio, Romae, Feria V in Cena Domini peragebatur. Sed benedictio Olei infirmorum et 

catechumenorum non tantum ab Episcopo sed etiam a presbytero fiebat, tamen etiam Feria V in Cena 

Domini. 2) In fere omnibus aliis liturgiis orientalibus et occidentalibus benedictio Olei catechumenorum et 

infirmorum a quocumque presbytero fieri poterat, etiam ante administationem Sacramentorum. (…) III. – 

Ut presbyteri concedi possit facultas Olea catechumenorum at infirmorum benedicendi extra Feria V in 

Cena Domini. Retenta omnium Oleorum benedictione ab Episcopo Feria V in Cene Domini peragenda, 

omnibus Relatoribus necessarium visum est ut etiam presbyteris, certis in adiunctis, facultas concedatur 

Olea sive catechumenorum sive infirmorum benedicendi extra Feriam V in Cena Domini. Quaeritur ergo: 

Questium 3: “Placetne Patribus ut, certis et determinatis in adiunctis, presbyteris facultas concedatur oleum 

catechumenorum et infirmorum Benedicendi, extra Feriam V in Cena Domini?”. 
211  R. DALLA MATTA, Liturgia degli Infermi. Studio storico-teologico, Città del Vaticano 2012, s. 344. 
212  COETUS 23, Disceptatio de Unctione infirmorum. Sessio habita diebus 27-30.12.1967, nr 6; J. STEFAŃSKI, 

Sakrament chorych w reformie…, s. 77. 
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panował pozytywny klimat. Z projektu Praenotanda nie wynika jednak, aby ta koncesja 

mogła być udzielona habitualnie każdemu kapłanowi we wszystkich przypadkach213. 

Propozycje te były przedmiotem dyskusji grupy studyjnej podczas zebrania w marcu 

1969 roku w Brukseli. Jej członkowie przytoczyli następujące argumenty za udzieleniem 

prezbiterom prawa do błogosławienia oleju chorych: Gy wskazał, że błogosławienie materii 

sakramentu chorych poza Wielkim Czwartkiem i przez innych szafarzy niż biskup jest 

właściwie udokumentowane historycznie; Sumois zauważył, że przez błogosławienie 

materii w trakcie każdorazowej celebracji sakramentu będzie możliwe zniwelowanie quasi 

magicznego charakteru oleju, jaki ma on dla ludów Afryki; Cellier uważał, że już sama 

rezerwacja na rzecz biskupa konsekracji krzyżma daje gwarancję zachowania jego 

autorytetu w posłudze sakramentalnej, a zatem błogosławienie pozostałych olejów przez 

prezbiterów nie sprawi mu większego uszczerbku. W wyniku prac tego zebrania 

postanowiono zaproponować Radzie trzy możliwości: zwyczajnym szafarzem uroczystego 

błogosławieństwa pozostanie biskup (1); sam obrzęd sakramentu będzie przewidywał 

w niektórych okolicznościach możliwość pobłogosławienia oleju przez prezbitera (2); jeśli 

z przyczyn natury pastoralnej nie można przez dłuższy czas w danym miejscu 

przechowywać pobłogosławionego oleju lub można go przechowywać tylko okresowo 

kapłani będą mogli go błogosławić także poza obrzędem sakramentu namaszczenia (3)214. 

W kolejnym wewnętrznym dokumencie Res Secretariatus z dnia 11 lipca 1969 roku 

grupa studyjna nr 23 zaproponowała, by olej chorych zwyczajnie błogosławił biskup 

w Wielki Czwartek, zaś poza Wielkim Czwartkiem biskupi lub także prezbiterzy mogli go 

pobłogosławić w przypadku konieczności (1); gdy sakramentu namaszczenia udziela się 

wspólnotowo wielkiej grupie chorych (2); w szczególnych przypadkach (z poważnych 

przyczyn) określonych przez konferencję biskupów (3)215 . Dokument ten był następnie 

przedmiotem prac zebrania grup studyjnych 22 i 23 w dniach 15-19 lipca 1969 roku 

w Douvres-la-Délivrande216. Podczas tego zebrania Lecuyer przedstawił opinię, że w czasie 

 
213  COETUS 23, Propositiones de Unctione infirmorum, 07.05.1968; R. DALLA MATTA, dz. cyt., s. 346.  
214  COETUS 23, Examen des “Propositiones de Unctione infirmorum” du 7. Mai 1968. Sessio habita die 

7.03.1969, nr 10; J. STEFAŃSKI, Sakrament namaszczenia chorych w reformie …, s. 77-78.  
215  Res Secretariatus. Coetus 23. De benedictione olei infirmorum, 11.07.1969: “Benedictio Olei infirmorum 

ordinarie ab Episcpo feria V Hebdomadae Sanctae perficitur. Extra feriam V Hebdomadae Sanctae, 

Episcopi vel etiam Presbyteri possunt Oleum infirmorum benedicere: I – in casu necessitatis, II – quando 

Sacra Unctio modo communitario pro magno infirmorum numero celebratur, III – in casibus peculiaribus 

(gravi de causa) a Conferentia Episcopali determinatis”. J. STEFAŃSKI, Sakrament namaszczenia chorych 

w reformie…, s. 78. 
216  R. DALLA MATTA, dz. cyt., s. 352-353. 
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celebracji sakramentu namaszczenia chorych w czasie Mszy także kapłan powinien 

błogosławić olej po liturgii słowa, a przed liturgią sakramentu 217 . Można zatem 

domniemywać, że potencjalna możliwość błogosławienia oleju chorych przez prezbitera, 

związana z samą akcją liturgiczną namaszczenia chorych była propozycją dojrzałą, która 

spotykała się z pozytywnym przyjęciem wśród uczestników dyskusji.  

Prace nad tym zagadnieniem kontynuowano podczas zebrania tych dwóch grup 

studyjnych w Luksemburgu w dniach 9-14 września 1969 roku218, wynikiem którego było 

sporządzenie nowej struktury obrzędowej błogosławieństwa olejów, przedłożonej następnie 

ojcom Kongregacji w schemacie nr 354 z dnia 22 października 1969 roku219. Dokument ten 

przypominał, że została już przez wszystkich zaaprobowana pozytywna odpowiedź na 

pytanie, czy w pewnych i określonych przypadkach udzielić prezbiterom upoważnienia do 

błogosławienia olejów katechumenów i chorych poza Wielkim Czwartkiem220. W związku 

z tym zaproponowano, by we wprowadzeniu do obrzędu błogosławienia olejów zamieścić 

normę, zgodnie z którą błogosławieństwo oleju chorych dokonywane jest przez biskupa 

w Wielki Czwartek, a także przez prezbiterów w przypadku konieczności (1) oraz w tych 

przypadkach, gdy ze względu na okoliczności można się słusznie spodziewać zbudowania 

lub pociechy duchowej tak ze strony chorego, jak i obecnych (2), lub też gdy sakramentu 

udziela się w czasie Mszy Świętej (3). Za takim rozwiązaniem przemawiał udany 

eksperyment liturgiczny w sanktuarium maryjnym w Lourdes. Wobec tego postawiono 

Ojcom Kongregacji pytanie, czy zgadzają się, by w przypadku konieczności lub wielkiego 

pożytku duszpasterskiego błogosławieństwa oleju chorych mógł dokonać także kapłan?221.  

W niemal niezmienionym merytorycznie kształcie propozycja ta została 

implementowana w schemacie nr 355222, zawierającym strukturę rytową obrzędów chorych, 

 
217  J. LECUYER, Quid putatis, 16.07.1969. R. DALLA MATTA, dz. cyt., s. 355. 
218  Tamże, s. 352. 
219  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354….  
220  Tamże, s. 1: “3. Placetne Patribus ut, certis et determinatis adiunctis, presbyteris facultas concedatur Oleum 

catechumenorum et infirmorum benedicendi, extra Feriam V in Cena Domini? Placuit omnibus”. 
221  Tamże, nr 7, s. 3: “7. Olei infirmorum benedictio fit ab Episcopo Feria V Hebdomadae Sanctae. Etiam 

a sacerdote fieri potest: a) in casu necessitatis. b) in illis casibus in quibus propter adiuncta sive ex parte 

infirmi sive ex parte assistentium, aedificatio vel consolatio spiritualis iure meritoque sperari potest; vel 

etiam quando sacramentum administratur intra Missam. Quo in casu benedictio Olei infirmorum fit post 

liturgiam verbi. Declaratio. In n. 7b determinantur casus in quibus sacerdos Oleum infirmorum benedicere 

potest, et sermo item fit de unctione infirmorum intra Missam. Hoc iam factum est, et quidem magno cum 

fructu sive infirmorum sive fidelium assistentium in Sanctuario Lapurdensi in Gallia. Opportune videtur ut 

talis facultas ubique terrarum extendatur ubi rationes pastorales hoc suadeant. Quaesitum 4: An Patribus 

placeat ut in casu necessitatis, vel magnae utilitatis pastoralis benedictio olei infirmorum fieri possit etiam 

a sacerdote?”. 
222  TAŻ, Schemata nr 355… 
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dopracowanym podczas zebrania zespołu specjalnego ds. namaszczenia chorych w Rzymie 

dniach 8-10 października 1969 roku223 i przekazanym Ojcom Kongregacji 30 października 

1969 roku. Normy o szafarzu błogosławieństwa oleju zawarto w nr 21 projektu 

wprowadzenia do księgi obrzędów chorych224. Schematy 354 i 355 zostały przedstawione 

podczas XII Sesji Plenarnej Rady w dniach 10-14 listopada 1969 roku, która już wówczas 

była Komisją Specjalną ds. Dokonania Odnowy Liturgicznej w ramach nowo powołanej 

Świętej Kongregacji ds. Kultu Bożego225. Wskazane powyżej propozycje zostały przyjęte 

i utrzymały się w kolejnych projektach: odpowiednio w schemacie nr 368226 z dnia 23 maja 

1970 roku w odniesieniu do błogosławieństwa olejów oraz w schematach nr 372227 z dnia 

13 października 1970 roku i nr 374228 z dnia 30 listopada 1970 roku o liturgii chorych. 

Równolegle do prac nad rewizją ksiąg liturgicznych pod auspicjami najpierw Rady 

ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej, a następnie Świętej Kongregacji Kultu 

Bożego, trwały prace nad rewizją Kodeksu prawa kanonicznego, prowadzone przez 

Papieską Komisję ds. Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Z racji na umieszczenie 

w kodyfikacji pio-benedyktyńskiej norm o stosowaniu olejów świętych przy sprawowaniu 

sakramentów, najpierw w kan. 734 o olejach w ogólności, a potem w kan. 945 o oleju 

chorych, zagadnienie szafarza błogosławieństwa oleju chorych stało się przedmiotem 

zainteresowania grupy studyjnej De Sacramentis. 

Bp Schneider w wotum na temat kanonów wstępnych o sakramentach z dnia 

21 stycznia 1967 roku zaproponował, by normy o błogosławieniu olejów tak ułożyć, by 

 
223  TAŻ, Schemata nr 355. Addendum. Relatio de infirmis, 30.10.1969, nr 2, s. 1. 
224  TAŻ, Schemata nr 355…, nr 21, s. 4-5: “Oleum ad sacram Unctionem ministrandam de more sit ab Episcopo 

feria quinta Hebdomadae sanctae benedictum. In casu tamen necessitati potest etiam a presbytero benedici. 

Item a presbytero benedici potest quoties propter adiuncta sive ex parte infirmi sive ex parte astantium 

aedificatio vel consolatio spiritualis iure meritoque sperari potest; vel quoties sacramentum ministratur intra 

Missam”. 
225  XII Sessio Plenaria Commissionis Specialis ad Instaurationem Liturgicam Absolvendam, Notitiae 5 (1969) 

nr 49, s. 436-441. 
226  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 368…, nr 7, s. 1: “7. Olei infirmorum benedictio 

fit ab Episcopo in Missa chrismatis. A sacerdote autem fieri potest: a) in casu necessitatis; b) in conferendo 

sacramento Unctionis, quando, propter adiuncta aedificatio vel consolatio spiritualis sive infirmi sive 

assistentium iure meritoque sperari potest; vel quando sacramentum administatur intra Missam: quo in casu  

benedictio olei infirmorum fit post liturgiam verbi”.  
227  TAŻ, Schemata nr 371…, nr 21, s. 5: “Oleum ad sacram Unctionem ministrandam de more sit ab Episcopo 

feria quinta Hebdomadae sanctae benedictum. In casu tamen necessitatis potest etiam a presbytero benedici. 

Item a presbytero benedici potest quoties ex adiunctis vel astantium aedificatio vel consolatio spiritualis 

infirmi iure sperari potest; vel quoties sacramentum ministratur intra Missam”. 
228  TAŻ, Schemata nr 374…, nr 21, s. 5: “Oleum ad sacram Unctionem ministrandam de more sit ab Episcopo 

feria quinta Hebdomadae sanctae benedictum. In casu tamen necessitatis potest etiam a presbytero benedici. 

Item a presbytero benedici potest quoties ex adiunctis vel astantium aedificatio vel consolatio spiritualis 

infirmi iure sperari potest; vel quoties sacramentum ministratur intra Missam”. 
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z łatwością można było delegować uprawnienie do błogosławienia olejów. Przedkładając 

najpierw wprowadzenie historyczne, zauważył, że o ile konsekrację krzyżma już 

w pierwszych wiekach zarezerwowano na rzecz biskupów, jako pierwotnych szafarzy 

chrztu, o tyle olej chorych błogosławili również kapłani i to nawet poza wyznaczonym na tę 

czynność czasem. Z tego powodu zaproponował, by kan. 734 § 1 CIC/17 brzmiał 

następująco: „Oleje święte, którymi posługuje się przy udzielaniu niektórych sakramentów, 

wyłączając przypadki konieczności, powinny być pobłogosławione przez biskupa 

w najbliższy Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej, zaś starych nie należy używać”229.  

Propozycja ta była dyskutowana podczas pierwszego zebrania Grupy studyjnej De 

Sacramentis w dniach 27 lutego – 3 marca 1967 roku. Początkowo nie przyjęto propozycji 

bp. Schneidera, lecz w debacie nad rezygnacją z możliwości dodawania oleju 

niepobłogosławionego do pobłogosławionego tenże biskup ponownie poddał pod dyskusję 

opcję, by w kanonie umieścić normę o władzy błogosławienia olejów przez prezbiterów. 

Jego zdaniem taka delegacja może być im udzielona. Carbone sprzeciwił się temu 

rozwiązaniu, podnosząc, że błogosławienie olejów powinno być zarezerwowane dla 

biskupa, przynajmniej w zwykłych przypadkach. Medina przypomniał, że na Wschodzie 

tylko patriarchowie mogą dokonywać tej czynności. Zgodził się jednak, że nie byłoby 

problemu z delegacją. Wobec tego Onclin wysunął propozycję, by w przypadku braku 

olejów błogosławił je biskup, a jeśli nie może być sam obecny, wówczas prezbiter 

udzielający sakramentu miałby prawo błogosławić konieczne oleje. Zaproponowano, by § 2 

kanonu 734 przyjął brzmienie: „Gdy brak oleju pobłogosławionego, jeśli biskup nie może 

być obecny, kapłan udzielający zgodnie z prawem sakramentów, może pobłogosławić 

oleje”230. 

 
229  J. SCHNEIDER, Relatio. Normae generales…, s. 11-12: “e) De benedictione sacris oleis. In occidente 

benedictionem olei iam Tertullianus (De bapt. c. 7; CSEL XX, 206), Traditio apostolica Hippolyti (B. Botte, 

La Tradition Apostolique de Saint Hippolyyr, Munster 1963, 52) ac Cyprianus (Ep. 70, CSEL III, 768) 

testantur. Benedictio chrismatis inde a primis temporibus episcopo uti ministro baptismatis principali 

reservari incipit. Oleum infirmorum benedicere diutissime omni sacerdoti et quidem quovis tempore 

licuisse videtur. […] e) De benedictione sacris oleis. Cum in Concilio Vaticano II charactere pastoralis 

disciplinae iuridicae Ecclesiae adeo fortiter exaltatus fuerit, ius recognitum rem benedictionis oleorum ita 

decernere oportet, ut facultas benedicendi facile delegaci possit. Qua in re quadantenus exemplum sit Pius 

XII, qui ob rationes pastorales parochis et aliis quibus sacerdotibus facultates dedit, in casibus necessitatis 

sacramentum confirmationis ministrandi. Insuper idem ipsus studium inservendi curae animarum, quod 

Concilium Vaticanum II saepe evocabat, postulare videtur, ut normae iuris, quamvis iuridice perspicuae ac 

non ambiguae, epeciem “schematici” evitent. […] Canon 734 § 1: Sacra olea quae quibusdam sacramentis 

administrandis inserviunt, seiunctis casibus necessitatis, debent esse ab Episcopo benedicta feria V in 

Coena Domini proxime superiore neque adhibeantur vetera”.  
230  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Ia…, s. 18-20: “Proponit Exc.mus Schneider ut in canone potestas fiat sacerdotibus 

olea benedicendi: haec delegatio eis dari potest. – Animadvertit Ill.mus Carbone benedictionem oleorum 
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Sprawa szafarza błogosławieństwa oleju chorych została następnie podjęta podczas 

prac nad rewizją kanonów o ostatnim namaszczeniu. Schneider w wotum z dnia 11 lutego 

1970 roku proponował, aby kan. 945 zredagować następująco: „Oliwa z oliwek, używana 

w sakramencie chorych, powinna być do tego pobłogosławiona przez właściwego 

szafarza”231. Zagadnienie to rozważono podczas V sesji grupy studyjnej w dniach 2-6 marca 

1970 roku. Leite uważał, że kan. 945 należy całkowicie opuścić, gdyż sprawa jest jasna, zaś 

w kontekście upoważnienia udzielanego prezbiterowi do błogosławienia oleju chorych stał 

na stanowisku, że należy wymagać do tego zezwolenia Stolicy Apostolskiej. Podobnego 

zdania był Medina, oceniając, że należy tę rezerwację władzy usunąć z Kodeksu i udzielić 

prezbiterom szerszego upoważnienia. Przemawiała za tym także dyscyplina Kościołów 

wschodnich. Bertrams z kolei proponował udzielenie takiego upoważnienia prezbiterom, 

którzy są zrównani w prawie z biskupem diecezjalnym. Ponieważ jednak, jego zdaniem, 

kwestia ta należy do domeny doktrynalnej, a nie czysto dyscyplinarnej, konieczne jest 

zasięgnięcie zdania papieża, by w samym kanonie dokonywać zmian na korzyść szerszego 

zezwolenia. Onclin zaproponował, by pozostawić kanon w takim brzmieniu, w jakim się 

znajdował z adnotacją, że prosi się o upoważnienie na przekazanie prawa błogosławienia 

prezbiterowi dla biskupów i tych prezbiterów, którzy otrzymani specjalne zezwolenie 

Stolicy Apostolskiej, z możliwością przekazania jej także innym prezbiterom w przypadku 

konieczności. Wobec powstałych wątpliwości Medina wystosował prośbę, by Komisja 

zapytała kompetentne organy Stolicy Świętej o możliwość błogosławienia oleju chorych 

przez prezbiterów w przypadku konieczności, na co zgodzili się uczestnicy zebrania. W tym 

kontekście Abellan zastrzegł, by sformułowanie koncesji było bardzo jasne, by zapobiec 

wątpliwościom co do ważności sakramentu232.  

 
revervandam esse Episcopo, saltem in casibus communibus. Notat Ill.mus Medina in Oriente solum 

Patriarcham olea benedicere posse. – Admittit tamen nullam esse difficultatem in delegatione. Proponit 

ergo Ill.mus Onclin ut textus sit: quod, si Episcopus adiri nequeat, sacerdos ministrans olea benedicere 

valet. Omnes consentiunt, et admittitur Can. 734, § 2: “Oleo benedicto deficiente, si Episcopus adiri 

nequeat, sacerdos sacramenta ligitime ministrans olea benedicere valet”.”; Communicationes 30 (1998), s. 

70-71. 
231  J. SCHNEIDER, Votum ad canonones 937-947 Recognoscendos CIC – De infirmorum Sacramento, 

11.02.1970, s. 1, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. 

Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I, [s.l.] [s.d.]: “Can 945. – Redigatur in hanc 

fere formam: “Oleum olivarum, in saceamento infirmorum adhibendum, debet esse ad hoc benedictum a 

competenti ministro.””. 
232  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Va…, s. 57-58: “Ad canonem 945. Rev.mus LEITE censet canonem omittendum 

esse quia res est evidens. Rev.mus MEDINA petit utrum deficiente oleo infirmorum, oleum 

catechumenorum adhiberi potest necne; notat etiam quod aput Orientales sacerdos ipse qui sacramentum 

ministrat, oleum quoque benedicit. Rev.mus BERTRAMS animadvertit disciplinam posse esse variam in 

Ecclesia latina et in Ecclesiis Orientalibus. Rev.mus LEITE non videt requiri ut concessio facultatis oleum 
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Zgodnie z decyzją zebranych Onclin, jako sekretarz Komisji, przygotował trzy 

pytania do kompetentnych organizmów Stolicy Apostolskiej w sprawie sakramentu 

namaszczenia chorych. Zagadnienie drugie poświęcone było szafarzowi błogosławieństwa 

materii sakramentu chorych. „Zgodnie z normą kan. 945, oliwa z oliwek używana 

w sakramencie namaszczenia chorych powinna być do tego pobłogosławiona przez biskupa 

lub przez prezbitera, który otrzymał do jej pobłogosławienia upoważnienie od Stolicy 

Apostolskiej. To upoważnienie, którego może Stolica Apostolska udzielić, może także być 

udzielone przez ten sam najwyższy Autorytet mocą samego prawa. Prosi się, aby tymże 

upoważnieniem mocą samego prawa mogli się cieszyć: 1. ci, którzy są zrównani w prawie 

z biskupem diecezjalnym, aby prezbiterzy na tych terytoriach nie musieli uzyskiwać oleju 

z pobliskiej diecezji; 2. w przypadku konieczności wszyscy prezbiterzy, aby nigdy brak 

pobłogosławionego oleju nie był przyczyną, dla której nie można udzielić sakramentu. 

Dlatego proponuje się, by kanon poprawić następująco: § 1. Olej używany do namaszczenia 

chorych powinien być do tego pobłogosławiony przez biskupa lub przez prezbitera, który 

cieszy się upoważnieniem do tego na mocy samego prawa lub szczególnego zezwolenia 

Stolicy Świętej. § 2. Na mocy samego prawa olej używany do namaszczenia chorych mogą 

pobłogosławić: 1. ci, którzy są zrównani w prawie z biskupem diecezjalnym; 2. w przypadku 

prawdziwej konieczności, każdy prezbiter”233.  Leite zaproponował usunięcie formuły ipso 

 
benedicendi, Sanctae Sedi, reservari debeat. Etiam Rev.mus MEDINA aestimat reservationem tollendam 

esse in Codice et facultatem benedicendi oleum infirmorum amplius concedendam esse. Rev.mus 

BERTRAMS declarat quod quaestio posita est doctrinalis, et aestimat requiri sententiam Summi Pontificis 

ad hanc normam concedendam; proponit ut ultima pars canonis sequenti modo emendetur: “… ad hoc  

benedictum ad Episcopo vel ab eis qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur”. Rev,mus ONCLIN 

proponit ut canon relinquatur utu est cum nota, in qua petitur, pro Episcopo facultas tradendi presbytero 

facultatem oleum infirmorum benedicendi et pro presbytero qui hanc facultatem optinuerit a S. Sede, 

facultas, in casu necessitatis, eam tradendae aliis presbyteris. Rev.mus MEDINA proponit ut Commissio 

petat a S. Sede pro presbyteris facultatem benedicendi oleum infirmorum in casu necessitatis. Rev.mus 

ABELLAN petit uu fotmula qua haec facultas conceditur sit magis clara ne exurgant dubia de validitate 

sacramenti. Exc.mus CHARUE declarat quod petitio Sanctae Sedi facienda respicere debet: 1) iterationem 

sacramenti ucntionis infirmorum; 2) oleum adhibendum in sacramento infirmorum ministrando; 3) 

facultatem presbytero concedendam oleum benedicendi. Concordant omnes ut tres ponantur quaestiones 

Summo Pontifici”; Communicationes 31 (1999), s. 93-94. 
233  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Va…, s. 66-67: “Disceptatio de “Quaesitis” Sanctae Sedi proponendis et a Rev.mo 

Onclin paratis (…) Quaesita (…) II) Ad normam can. 945, oleum olivarum, in sacramento Unctionis 

infirmorum adhibendum, debet esse ad hoc benedictum ad Episcopo vel a presbytero qui facultatem illud 

benedicendi a Sede Apostolica obtinuerit. Haec facultas cum dari possit ad Apostolica Sede, etiam dari 

potest ab eadem suprema Acutoritate vi ipsius iuris. Quaeritur ut eadem facultate vi ipsius iuris gaudeant: 

1˚ qui in iure Episcopo dioecesano aequiparantur, ne presbyteri talis teritorii a vicina dioecesi oleum 

obtinere debeant; 2˚ in casu necessitatis, omnes presbyteri, ne umquam defectus olei benedicti sit ratio ob 

quam sacramentum ministrari non possit. Proponitur itaque ut canon ita emendetur: § 1 – Oleum in 

Unctione infirmorum adhibendum, debet esse ad hoc benedictum ab Episcopo qut a presbytero qui vi ipsius 

iuris aut peculiaris concessionis S. Sedis hac facultate gaudet. § 2 – Ipso iure oleum adhibendum in Unctione 

infirmorum benedicere possunt: 1˚ qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2˚ in casu verae 

necessitatis, quilibet presbyter”; Communicationes 31 (1999), s. 100-101. 
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iure, co nie zostało przyjęte, zaś Medina usunięcie słowa verae, by uniknąć wątpliwości234. 

W ten sposób sporządzone Quaesita zostały przesłane do Świętej Kongregacji Nauki Wiary 

pismem Papieskiej Komisji ds. Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego z dnia 13 marca 

1970 roku. Pytanie o szafarza błogosławieństwa odmiennie od tekstu omawianego na 

zebraniu grupy studyjnej De Sacramentis umieszczono na trzecim miejscu235 . Ojcowie 

Świętej Kongregacji Nauki Wiary w dniu 1 lipca 1970 roku zgodzili się na propozycję tekstu 

przygotowaną przez Papieską Komisję ds. Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ta 

decyzja Kongregacji została następnie w dniu 2 lipca 1970 zatwierdzona przez papieża 

Pawła VI (1963-1978), o czym Prefekt Kongregacji poinformował Komisję pismem z dnia 

10 lipca 1970 roku 236 . O decyzji Kongregacji grupę studyjną poinformował sekretarz 

Komisji Onclin podczas jej kolejnej, VI sesji w dniach 7-12 grudnia 1970 roku. W związku 

z pozytywną odpowiedzią kompetentnego w tej materii organu, grupa studyjna przyjęła 

projekt kanonu w brzmieniu ustalonym w Quaesita237. 

Prace Papieskiej Komisji ds. Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego nie pozostały 

bez wpływu na kształt ostatecznych rozwiązań przyjętych przy rewizji ksiąg liturgicznych. 

W wyniku konsultacji pro competentia rei z organami Kurii Rzymskiej Święta Kongregacja 

 
234  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Va…, s. 68: “II) Ad secundum quaesitum. Rev.mus LEITE proponit ut ad § 2 

omittatur formula “ipso iure”; quod non admittitur. Rev.mus MEDINA ad § 2, n. 2 proponit ut tollatur 

verbum “verae” ad dubia vitanda. Textus placet uti est secundum omnes”; Communicationes 31 (1999), s. 

101. 
235  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Prot. N. 2236/70…: Quaesita (…) III) 

Ad normam can. 945 C.I.C., oleum olivarum, in Sacramento Unctionis infirmorum adhibendum, debet esse 

ad hoc benedictum ab Episcopo vel a presbytero qui facultatem illud benedicendi a Sede Apostolica 

obtinuerit (cf. Conc.Trid., sess. XIV, De extrema Unctione, c. 1, et responsiones S. Offici, d. 13 ian. 1611, 

14 sept. 1842 et 15 maii 1878). Haec facultas cum dari possit ab Apostolica Sede, etiam dari potest ab 

eadem suprema Acutoritate vi ipsius iuris. Quaeritur ut eadem facultate vi ipsius iuris gaudeant: 1˚) qui in 

iure Episcopo dioecesano aequiparantur, ne presbyteri talis teritorii a vicina dioecesi oleum obtinere 

debeant; 2˚) in casu necessitatis, omnes presbyteri, ne umquam defectus olei benedicti sit ratio ob quam 

Sacramentum ministrari non possit. Proponitur itaque ut canon ita emendetur: § 1. – Oleum in Unctione 

infirmorum adhibendum, debet esse ad hoc benedictum ab Episcopo aut a presbytero qui vi ipsius iuris aut 

peculiaris concessionis S. Sedis hac facultate gaudet. § 2. – Ipso iure oleum adhibendum in Unctione 

infirmorum benedicere possunt: 1˚) qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur; 2˚) in casu verae 

necessitatis, quilibet presbyter”. 
236  SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Prot. N. 810/70…: “Em.mi Padri di questa 

S. Congregazione nella Feria IV del 1˚ corrente mese hanno cosi risposto: (…) Ad tertium quaesitum (can. 

945): Placet textus propositus a Pont. Comm. C.I.C. Rec. Nell’Udienza di Feria VI, 2 corrente mese, 

concessa al sottoscritto, il Santo Padre ha confermato le decisioni degli Eminentissimi Padri”.  
237  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Via…, s. 6: “Ad Canonem 8 (945). Rev.mus ONCLIN refert responsum datum 

a S. Congregatione pro doctrina fidei de emendatione canonis 945 a Commissione proposita. Commissio 

proposuit ut Canon ita cemendatur: § 1 – Oleum in Unctione infirmorum adhibendum, debet esse ad hoc 

benedictum ab Episcopo aut a presbytero qui vi ipsius iuris aut peculiaris concessionis S. Sedis hac facultate 

gaudet. § 2 – Ipso iure oleum adhibendum in Unctione infirmorum benedicere possunt: 1) qui iure Episcopo 

dioecesano aequiparantur; 2) in casu verae necessitatis, quilibet presbyter”; Communicationes 31 (1999), 

s. 120. 
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Nauki Wiary nalegała przy udzieleniu nihil obstat wobec projektu Obrzędów 

błogosławieństwa olejów katechumenów i chorych oraz konsekracji krzyżma, by nr 8 

wprowadzenia dostosować do propozycji kanonu przygotowanej przez grupę studyjną 

Komisji kodyfikacyjnej, zgodnie z którą olej chorych mógł błogosławić biskup oraz 

w niektórych sytuacjach prezbiterzy: zrównani w prawie z biskupami diecezjalnymi (1), 

posiadający indult Stolicy Apostolskiej (2), każdy prezbiter w przypadku prawdziwej 

konieczności (3). Także papież Paweł VI chciał lepszego określenia, w jakich sytuacjach 

możliwe jest błogosławienie oleju przez prezbitera.  

Pismem z dnia 25 września 1970 roku Święta Kongregacja Kultu Bożego zapytała 

Kongregację Nauki Wiary o możliwość opuszczenia zaostrzającego normę sformułowania 

verae (necessitatis). Ponownie dykasteria ta w piśmie z dnia 25 października 1970 roku 

negatywnie ustosunkowała się do propozycji, stojąc na stanowisku, że chociaż nie ma 

przeszkód doktrynalnych dla koncesji na rzecz prezbitera, to jednak względy pastoralne 

sugerują, by nie wprowadzać dalszych rozluźnień normy. Zezwolenie na błogosławienie 

oleju przez prezbiterów w innych okolicznościach wiązałoby się z niebezpieczeństwem 

pewnego laksyzmu, gdy osąd zostanie pozostawiony zwykłym prezbiterom, zbyt długim 

przechowywaniem materii sakramentalnej oraz niepotrzebnym przedłużaniem obrzędu 

sakramentalnego. Stanowisko to nie spotkało się z życzliwym przyjęciem Świętej 

Kongregacji Kultu Bożego, która na swojej I sesji plenarnej w dniach 10-13 listopada 1970 

roku odpierała te argumenty, wskazując, że względy katechetyczne przemawiają za 

błogosławieństwem materii w samej akcji liturgicznej sprawowania sakramentu, obrzęd nie 

będzie zbyt długi, gdyż przewiduje się w tej sytuacji tylko jedną modlitwę, pozostający olej 

powinien zostać wówczas spalony, a przed niebezpieczeństwem laksyzmu chroni 

roztropność duszpasterska kapłanów, którzy będą dokonywać błogosławieństwa tylko 

wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność. Zaproponowano zatem łagodniejsze określenie 

sytuacji, w których każdy prezbiter może błogosławić olej: w przypadku konieczności lub 

gdy domagają się tego racje duszpasterskie.  

Opinię obydwy dykasterii przedłożono Ojcu świętemu dnia 25 listopada 1970 roku. 

Sekretariat Stanu poinformował pismem z dnia 21 stycznia 1971 roku, że papież Paweł VI 

zdecydował, aby za normę prawną przyjąć propozycję wyrażoną przez Świętą Kongregację 

Nauki Wiary i zezwolić na błogosławienie oleju chorych przez każdego prezbitera tylko 
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w wypadku prawdziwej (verae) konieczności238. Norma ta została zaaplikowana w nowo 

promulgowanym Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum et conficendi 

chrisma239. Wydaje się, że sprawa ta była przedmiotem żywego zainteresowania oraz de 

facto ostatniej nadziei reformatorów liturgicznych, gdyż ożywiona korespondencja trwała 

przecież nawet po wydaniu dekretu promulgacyjnego tej części pontyfikału w dniu 3 grudnia 

1970 roku. Rozwiązanie to zostało następnie implementowane także w nr. 21 wprowadzenia 

do księgi Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae ogłoszonej dekretem z dnia 

7 grudnia 1972 roku240.  

W świetle przywołanych debat ostatniej chwili przed promulgacją odnowionych 

obrzędów błogosławieństwa olejów oraz obrzędów namaszczenia chorych, w których 

znaczącą rolę odgrywało złagodzenie normy wymagającej prawdziwej (verae) 

konieczności, dopiero która upoważniałby prezbitera do pobłogosławienia materii 

sakramentalnej, za niemal kuriozalne można uznać zaproponowane brzmienie kanonu ze 

schematu nowego prawa o sakramentach. Przekazany w 1975 roku do szerokiej konsultacji 

projekt tej części przyszłego Kodeksu prawa kanonicznego w kan. 188 § 2 nr 2 opuszcza 

bowiem przymiotnik vera241. Nadesłane w wyniku konsultacji uwagi posłużyły następnie do 

sporządzenia nowego brzmienia tego przepisu. Nowy schemat kanonów o namaszczeniu 

chorych przygotował Medina. Był on następnie rozpatrywany wraz z kanonami z projektu 

z 1975 roku podczas sesji zespołu De Sacramentis w dniach 18-22 kwietnia 1977 roku. 

Medina zaproponował, by kanon ten przenieść na inne miejsce rozdziału o namaszczeniu 

chorych, zaraz po pierwszym kanonie definiującym sakrament. Jako kan. 182 (w schemacie 

z 1975 roku – 188) przyjął on następujące brzmienie: „Oprócz biskupa, na mocy samego 

prawa olej używany do namaszczenia chorych mogą pobłogosławić: 1. (prezbiterzy) 

zrównani w prawie z biskupem diecezjalnym oraz 2. w przypadku (prawdziwej) 

 
238  A. BUGNINI, dz. cyt., s. 772; J. STEFAŃSKI, Sakrament chorych w reformie…. s. 78-79; J. STEFAŃSKI, Prace 

redakcyjne na nowym obrzędem poświęcenia oleju chorych, w: J. STEFAŃSKI, Liturgia w odnowie, Gniezno 

2000, s. 142-143. 
239  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 8, s. 8; tłum. polskie: Pontyfikał rzymski 

odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z 

upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów…, nr 8, s. 10. 
240  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo unctionis…, nr 21, s. 17; tłum. polskie: Sakramenty chorych. Obrzędy i 

duszpasterstwo, Katowice 1978, nr 21, s. 20. 
241  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema documenti pontifici…, can. 

188, s. 57: “Can. 188 (CIC 945). § 1. Oleum in unctione infirmorum adhibendum, debet esse ad hoc 

benedictum ab Episcopo aut a presbytero qui vi ipsius iuris aut peculiaris concessionis Sanctae Sedis hac 

facultate gaudet. § 2. Ipso iure, oleum adhibendum in unctione infirmorum benedicere possunt: 1) qui iure 

Episcopo diocesano aequiparantur; 2) in casu necessitatis, quilibet presbyter”.  
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konieczności, każdy prezbiter (jednak tylko w samej celebracji sakramentu)”242. Belluco 

zaproponował, by usunąć jako niepotrzebny zwrot ipso iure, a także rzeczownik presbyteri 

dookreślający tych, którzy są zrównani w prawie z biskupem diecezjalnym. Ponadto jego 

zdaniem niepotrzebne było określenie konieczności jako prawdziwej (verae), lecz tekst 

normatywny powinien określać, że z uprawnienia do błogosławienia olejów w tym wypadku 

prezbiter może korzystać tylko w czasie celebracji sakramentu243. Tak sformułowany kanon 

został przekazany do kolejnej konsultacji w schemacie z 1980 roku244 i schemacie z 1982 

roku245  przedłożonym Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II do promulgacji. Nie przyjęto 

propozycji kard. Knox’a, ówczesnego prefekta Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu 

Bożego, by treść kanonu zastąpić formułami z wprowadzeń do obrzędów błogosławieństwa 

olejów i obrzędów namaszczenia chorych, uzasadniając to przynależnością tych norm do 

prawa liturgicznego. Prefekt zarzucał bowiem projektowi, że nie mówi się w nim o biskupie 

jako szafarzu błogosławieństwa oleju chorych oraz o tym, kiedy i w jaki sposób ma go 

dokonywać 246 . Papież Jan Paweł II promulgował normę jako kan. 999 KPK/83. Do 

wspomnianych przez kard. Knox’a przepisów ksiąg liturgicznych wprowadzono zmiany 

wynikające z brzmienia tego kanonu na mocy dekretu Świętej Kongregacji Sakramentów 

i Kultu Bożego z dnia 12 września 1983 roku247.  

 
242  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, DE SACRAMENTIS (dd. 18-22/4/77). 

Relatio et canones necnon Adnexa…, s. 16; „Canon 182 (in schemate 188). Praeter Episcopum, ipso iure 

oleum in unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1˚ (Presbyteri) qui iure Episcopo 

dioecesana aequiparantur; et, 2˚ in casu (verae) necessitatis, quilibet presbyter (in ipsa tamen celebratione 

sacramenti)”; Communicationes 9 (1977), s. 340: 
243  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, DE SACRAMENTIS (dd. 18-22/4/77). 

Relatio et canones necnon Adnexa…, s. 16: „Proponente Rev.mo Belluco, tolluntur verba “ipso iure” uti 

superflua. Tolluntur etiam verba intra uncos “Presbyteri” et “verae”, dum, contra, remanent et quidem sine 

uncis illa “in ipsa tamen celebratione sacramenti”. Cetera placent”; Communicationes 9 (1977), s. 340-341. 
244  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Codicis Iuris Canonici iuxta 

animadversiones…, s. 220: “Can. 953 – Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum adhibendum 

benedicere possunt: 1) qui iure Episcopo dioecesana aequiparantur; 2) in casu necessitatis, quilibet 

presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti”. 
245  TAŻ, Codex Iuris Canonici. Schema novissimum…, s. 179: “Can. 1000 – Praeter Episcopum, oleum in 

unctione infirmorum adhibendum benedicere possunt: 1) qui iure Episcopo dioecesana aequiparantur; 2) in 

casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen celebratione sacramenti”. 
246  TAŻ, Relatio complectens synthesim adnimadversionum ab Em.mis atque Ex.mis Patribus Commissionis 

ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et 

consultoribus datis, Typis Polyglottis Vaticanis 1981, s. 237: “Ad can. 953. Recipiantir ea quae in « Ordo 

Unctionis infirmorum » n. 21 et in « Ordo benedictionis olei », n. 8 habentur, quia in textu non exponitur 

neque ubi neque quandonam Episcopus oleum benedicit (Card. Knox). R. Negative, cum sit quaestio 

liturgica”.  
247  SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Decretum Promulgato Codice, Prot. n. CD 

1200/83, 12.09.1983, Notitiae 1983, s. 540-555.  
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2.2.4. Unormowania Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku 

 Zgodnie z normą kan. 999 KPK/83 oprócz biskupa kompetentnym do 

pobłogosławienia oleju chorych może być także prezbiter pod pewnymi warunkami. Po 

pierwsze może tego dokonać ten, kto jest zrównany w prawie z biskupem diecezjalnym, a po 

drugie w wypadku konieczności podczas samej celebracji sakramentu – każdy kapłan. 

Norma ta nie wylicza jednak wszystkich szafarzy tego błogosławieństwa. 

 Pierwszym spośród upoważnionych jest bowiem biskup. Wynika to z normy ogólnej 

zawartej w kan. 847 § 1 KPK/83, od której wyjątki zawiera kan. 999 KPK/83. Zwyczajną 

praktyką powinno być zatem błogosławienie oleju chorych przez biskupa podczas dorocznej 

celebracji Mszy krzyżma, co do zasady w Wielki Czwartek. Jak zauważa Dell Pozzo, 

sakramentalium błogosławieństwa oleju w ten sposób zabezpiecza związek bezpośredni 

i w samej celebracji sakramentu także związek wirtualny z naczelnym urzędem, jakim 

w Kościele partykularnym jest urząd biskupa diecezjalnego 248 . Zdaniem Pastuszki 

uprawniony do tego jest biskup diecezjalny 249 . Ograniczenie to nie znajduje jednak 

wystarczającego uzasadnienia w prawie kanonicznym. Co do zasady Mszę krzyżma 

rzeczywiście zazwyczaj celebruje biskup diecezjalny, lecz nie wykluczone, aby w jego 

zastępstwie przewodniczył jej inny biskup250. Wtedy też bez specjalnego zezwolenia Stolicy 

Apostolskiej będzie mógł pobłogosławić oleje i konsekrować krzyżmo. Już sam fakt 

posiadania pełni sakramentu święceń na mocy sakry biskupiej sprawia, że czynności tej 

dokona zarówno ważnie, jak i godziwie i nie jest do tego koniecznie wymagane posiadanie 

w Kościele urzędu wyposażonego we władzę rządzenia. Sytuacja taka zajdzie wówczas, gdy 

z powodu nagłej przyczyny biskup diecezjalny nie może sam przewodniczyć liturgii (np. 

z powodu choroby lub niedyspozycji), a w jego imieniu i w jego zastępstwie celebrował 

będzie biskup pomocniczy lub biskup senior, albo też gdy na podstawie zezwolenia Stolicy 

Apostolskiej Msza krzyżma będzie sprawowana w tym samym czasie w dwóch różnych 

częściach diecezji. Nie sposób nie zauważyć możliwości zastosowania tego rozwiązania, 

gdy na czele danego Kościoła partykularnego na stałe lub przejściowo stoi prałat nie 

wyposażony w święcenia biskupie. Bez zezwolenia odpowiedniej dykasterii Kurii rzymskiej 

nie może on konsekrować krzyżma. Rozsądnym jest zatem, by poprosić wtedy innego 

 
248  M. DELL POZZO, La giustizia…, s. 275. 
249  M. PASTUSZKO, Sakrament namaszczenia chorych w nowym prawie kanonicznym, w: Duszpasterstwo w 

świetle nowego Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. SYRYJCZYK, Warszawa 1985, s. 165. 
250  F. MCMANUS, Commentary to the can. 999, w: New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. P. 

BEAL, J. A. CORIDEN, T. J. GREEN, New York/Mahwah 2000, s. 1182. 
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biskupa o przewodniczenie liturgii i, oprócz konsekracji krzyżma i pobłogosławienia oleju 

katechumenów, dokonanie także błogosławieństwa oleju chorych (np. gdy w diecezji 

powołano administratora diecezjalnego bez święceń biskupich, a Mszę krzyżma może 

sprawować biskup senior lub inny biskup tytularny).  

 Kan. 999 nr 1 KPK/83 przewiduje, że upoważnionym do błogosławienia oleju 

chorych jest prezbiter będący zrównany w prawie z biskupem diecezjalnym, czyli stojący na 

czele Kościoła partykularnego. Zgodnie z kan. 368 KPK/83, takim prezbiterem będzie prałat 

terytorialny, opat terytorialny, wikariusz apostolski, prefekt apostolski i administrator 

apostolski w administraturze apostolskiej ustanowionej na stałe. Ponadto do nich dołączają 

inni przełożeni Kościołów partykularnych ustanowionych zgodnie z kan. 372 § 2 KPK/83, 

np. ordynariusze polowi (jeśli nie mają sakry biskupiej) lub ordynariusze w ordynariatach 

personalnych ustanowionych na podstawie konstytucji apostolskiej Anglicanorum 

coetibus 251 . McManus utrzymuje, że tak jak biskupi diecezjalni, dokonują oni 

błogosławieństwa oleju chorych podczas Mszy krzyżma, do czego nie potrzebują 

dodatkowego zezwolenia252. Z opinią tą można zgodzić się jedynie połowicznie. Od strony 

formalnej jest to bowiem możliwe i zgodne z prawem, lecz sprawowanie Mszy krzyżma bez 

konsekracji krzyżma i dokonanie samego błogosławieństwa oleju chorych mija się z celem 

tej celebracji. Żaden z tekstów własnych tej Mszy nie wspomina o oleju chorych ani o ich 

namaszczeniu, zatem jego benedykcja w tym czasie wydaje się być tylko czystą 

formalnością. Bardziej uzasadnionym wydaje się sprawowanie tego obrzędu w połączeniu 

z innym wydarzeniem liturgicznym, np. wspólnotowym udzielaniem sakramentu 

namaszczenia. Znak błogosławieństwa materii dla całego Kościoła partykularnego przez 

tego, kto stoi na jego czele nie zniknął by wówczas pomiędzy innymi akcentami, które ten 

wymiar posługi wobec chorych zasadniczo przesłaniają. Ponadto, za takim rozwiązaniem 

przemawia możliwość pozostawienia oleju pobłogosławionego przez prezbitera 

zrównanego w prawie z biskupem diecezjalnym także do użytku innych kapłanów poza 

aktualną celebracją. Jeśli jednak ci Pasterze mogą dokonać błogosławieństwa na stałe tylko 

w czasie Mszy krzyżma, wymienienie ich w kan. 999 KPK/83 należy ocenić krytycznie, 

 
251  W przypadku tych ostatnich księga mszału dla ordynariatów precyzuje, że błogosławieństwo oleju chorych 

oraz oleju katechumenów oraz konsekracja krzyżma mają być dokonywane przez biskupa, a jeśli 

ordynariusz nie jest biskupem, może zaprosić innego biskupa, by sprawował Mszę krzyżma dla 

ordynariatu: Divine Worship. The Missal, In accordance with the Roman Rite. The Celebration of Holy 

Mass for use in the Personal Ordinariates established under the Apostolic Constitution Anglicanorum 

coetibus, London 2015, s. 334. 
252  F. MCMANUS, Commentary to the can. 999…, s. 1182-1183. 
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jako niepotrzebne superfluum. Do konsekracji krzyżma i błogosławieństwa oleju 

katechumenów (poza celebracją sakramentów wtajemniczenia) prezbiter (także zrównany 

w prawie z biskupem diecezjalnym) i tak potrzebuje zezwolenia Stolicy Apostolskiej, 

a skoro bez tego zezwolenia Msza krzyżma miałaby sprowadzić się tylko do 

błogosławieństwa oleju chorych, zniweczony zostałby cały ładunek duszpasterski tak tej 

Mszy, jako takiej, jak i błogosławieństwa oleju chorych w jej liturgicznym kontekście.  

 W pewnym sensie nadzwyczajnym szafarzem błogosławieństwa oleju chorych jest 

każdy prezbiter. Otwarta najpierw przez posoborowe księgi liturgiczne, a następnie przez 

kan. 999 nr 2 KPK/83 możliwość pobłogosławienia materii przez kapłana sprawującego 

sakrament namaszczenia chorych stanowi wyjątek od zasady, że winna być ona uprzednio 

pobłogosławiona przez biskupa lub tego, kto na mocy urzędu lub specjalnego upoważnienia 

Stolicy Apostolskiej otrzymał taką władzę. Prawodawca nie otworzył jednak tej możliwości 

w sposób nieograniczony. Po pierwsze jest to możliwe tylko w czasie aktualnego 

sprawowania sakramentu. Klauzula ta, niejako wyjaśniająca, została dodana dopiero 

w kanonie Kodeksu. Koresponduje ona z jednej strony z praktyką, gdyż jak zauważa 

McManus 253  i Zubert 254 , praktycznie nikt poza biskupami i zrównanymi w prawie 

z biskupami diecezjalnymi nie dokonuje tego w innych okolicznościach. Księgi liturgiczne 

nie przewidują błogosławieństwa oleju poza Mszą krzyżma lub poza celebracją 

namaszczenia chorych. Ponadto już przepisy rytuału nakazywały, by olej pobłogosławiony 

przez prezbitera spalić po zakończeniu celebracji sakramentu255.  

Drugim warunkiem, niezbędnym by prezbiter mógł samodzielnie pobłogosławić olej 

chorych jest wystąpienie przypadku konieczności. Wśród komentatorów tej normy 

kodeksowej przeważa opinia, że okoliczność ta ma miejsce dopiero wówczas, gdy szafarz 

sakramentu nie ma do dyspozycji oleju pobłogosławionego przez wyższy autorytet 256 . 

Słusznie też wskazują, że prawodawca nie określa ani natury, ani stopnia tej koniczności, 

a więc to do szafarza należy ocena, czy w danej sytuacji winien zaaplikować przyznane mu 

 
253  Tamże, s. 1183. 
254  B. ZUBERT, Komentarz do kan. 999, w: W. GÓRALSKI, E. GÓRECKI, J. KRUKOWSKI, J. KRZYWDA, P. MAJER, 

B. ZUBERT, Komentarz do Kodeksu…, t. III/2, s. 189.  
255  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo unctionis…, s. 17; tłum. polskie: Sakramenty chorych. Obrzędy 

i duszpasterstwo, Katowice 1978, nr 22, s. 20. 
256  M. PASTUSZKO, Sakrament namaszczenia chorych…, s. 165; F. MCMANUS, Commentary to the can. 999…, 

s. 1183; B. ZUBERT, Komentarz do kan. 999…, s. 188; Z. JANCZEWSKI, Konieczność (necessitas) jako 

kategoria kanoniczna w prawie o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego i uzdrowienia 

w Kodeksie z 1983 r., Prawo Kanoniczne 58 (2015) nr 1, s. 85. 



ROZDZIAŁ 2. SZAFARZ KONSEKRACJI KRZYŻMA  

I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OLEJÓW CHORYCH I KATECHUMENÓW 

 

w kanonie upoważnienia257. Za konieczność nie można jednakże uznać sytuacji, w której 

prezbiter, co prawda ma w dyspozycji olej już pobłogosławiony, lecz z szeroko pojętych 

racji duszpasterskich decyduje się, by dokonać tego samodzielnie. Użyteczność pastoralna 

została już odrzucona na etapie prac redakcyjnych jako uzasadnienie błogosławienia materii 

przez samego szafarza. W tym sensie należy krytycznie ocenić zdanie McManus’a, według 

którego osąd celebransa może być uzasadniony tym, co tenże kapłan uważa za liturgicznie 

i duchowo odpowiedniejsze258. Pastuszko z kolei trafnie ocenia, że owa konieczność nie 

może być wykreowana sztucznie przez szafarza. Niegodziwym, jego zdaniem, byłoby 

działanie kapłana wezwanego do chorego, który celowo nie zabiera ze sobą oleju 

pobłogosławionego przez biskupa, by dokonać tej benedykcji w czasie celebracji259. 

Janczewski, podobnie jak Frank, uważa, że błogosławieństwo oleju przez prezbitera 

w czasie celebracji namaszczenia powinna poprzedzić weryfikacja, czy spełniają się dwa 

warunki: czy odległość nie pozwala na otrzymania od własnego biskupa pobłogosławionej 

materii oraz czy istnieje konieczność udzielenia sakramentu 260 . Warunek wynikający 

z potrzeby udzielenia sakramentu nie powinien być jednak interpretowany ściśle jako 

konieczność wynikająca z niebezpieczeństwa śmierci chorego, gdyż nie odpowiada to 

obecnym realiom duszpasterstwa i stałoby w sprzeczności z intencją prawodawcy261. Należy 

jednak postawić pytanie, czy brak oleju pobłogosławionego przez biskupa należy 

interpretować ściśle? Może bowiem wystąpić sytuacja, w której szafarz ma w dyspozycji 

taką materię, lecz jest ona starsza, a w niektórych przypadkach także zepsuta. Przepisy 

rytuału polecają przecież, by olej był zdatny do namaszczania nim ludzi262. Jeśli więc ze 

względu na zepsucie nie nadaje się do tego, nie wolno go używać, a nie mogąc otrzymać 

nowego oleju – należy pobłogosławić go w trakcie celebracji. Gdy szafarz nie ma do 

dyspozycji świeżego oleju, lecz posiada olej starszy, zachodzi konkurencja dwóch 

rozwiązań prawnych in casu necessitatis, ponieważ w wypadku konieczności na użycie 

starszych olejów zezwala kan. 847 KPK/83. Wówczas wydaje się stosownym skorzystanie 

z uprawnienia wynikającego z przepisu bardziej ogólnego. Gdyby jednak istniała 

 
257  F. MCMANUS, Commentary to the can. 999…, s. 1183; B. ZUBERT, Komentarz do kan. 999… s. 188; 

Z. JANCZEWSKI, Konieczność (necessitas)…, s. 85. 
258  F. MCMANUS, Commentary to the can. 999…, s. 1183. 
259  M. PASTUSZKO, Sakrament namaszczenia chorych…, s. 165. 
260  Z. JANCZEWSKI, Konieczność (necessitas)…, s. 85; E. FRANK, dz. cyt., s. 194. 
261  B. ZUBERT, Komentarz do kan. 999…, s. 188; Z. JANCZEWSKI, Konieczność (necessitas)…, s. 85. 
262  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo unctionis… nr 22, s. 17; tłum. polskie: Sakramenty chorych. Obrzędy 

i duszpasterstwo, Katowice 1978, nr 22, s. 21. 
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wątpliwość, że starszy olej nie nadaje się już do namaszczania nim człowieka, należy dać 

pierwszeństwo normie kan. 999 nr 2 KPK/83.  

Mając na uwadze ekscepcjonalny charakter upoważnienia udzielonego prezbiterowi 

do błogosławienia oleju chorych w czasie samej celebracji namaszczenia, gdy zachodzi 

przypadek konieczności, trzeba także rozważyć skutki, jakie wiążą się z działaniem szafarza, 

gdy tenże wypadek nie występuje. Ponieważ władza święceń wymagana do błogosławienia 

oleju chorych mieści się w tym, co zawierają święcenia prezbiteratu należałoby stanąć na 

stanowisku, że takie błogosławieństwo będzie ważne, a co za tym idzie bez wpływu na 

ważność samego sakramentu. W opinii kanonistów jednak działanie takie jawi się jako 

bezprawne i moralnie niegodziwe263. Tak samo należałoby ocenić błogosławienie oleju 

przez prezbiterów poza aktualną celebracją sakramentalną tylko dla samej wygody szafarzy, 

gdyż sprzeciwia się to wprost naturze biskupiej rezerwacji tego aktu. 

Wskazane powyżej grupy szafarzy błogosławieństwa oleju chorych działają na mocy 

upoważnienia udzielonego ipso iure. Nie należy jednak zapominać o możliwości udzielenia 

specjalnego zezwolenia przez Stolicę Apostolską w innych okolicznościach264. Nie jest ona 

wówczas związana przypadkiem konieczności, lecz takowego upoważnienia może udzielić 

także z innych względów265. Zdarza się bowiem, że na mocy takiego mandatu niektórzy 

prezbiterzy, nie będący w gronie zrównanych w prawie z biskupem diecezjalnym uzyskują 

władzę pobłogosławienia olejów dla podległej sobie grupy kapłanów i wiernych 266 . 

Przykładem takiego zezwolenia, choć wydanego jeszcze przed wejściem w życie nowego 

Kodeksu prawa kanonicznego, są nadzwyczajne upoważnienia udzielone dla Kościoła 

w Chinach w 1978 roku. Na mocy tychże decyzji Świętej Kongregacji Ewangelizacji 

Narodów czyli Rozkrzewiania Wiary, każdy kapłan w Chinach mógł podczas nieobecności 

uprawnionego ordynariusza pobłogosławić olej chorych267. Ekscepcjonalny charakter tej 

facultas przejawia się przede wszystkim w tym, że mogło się to dokonać także poza 

 
263  J. M. HUELS, Liturgy and Law… s. 203; Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 210; TENŻE, Konieczność 

(necessitas)…, s. 85. 
264  P. HEMEPEREK, W. GÓRALSKI, F. PRZYTUŁA, J. BAKALARZ, dz. cyt., s. 178. 
265  Á. MARZOA, Komentarz do kan. 999, w: Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, 

red. P. MAJER, Kraków 2011, s. 744.  
266  Ponieważ upoważnienia te dotyczą zazwyczaj także prawa do błogosławienia oleju katechumenów 

i konsekrowania krzyżma, jako nadzwyczajne przypadki w odniesieniu do tego ostatniego, zostaną 

omówione w dalszej części opracowania. 
267  SACRA CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, Facultates et 

privilegia sacerdotibus…, s. 96.  
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celebracją sakramentu namaszczenia chorych. Nie sposób wymienić jednak wszystkich 

upoważnień udzielonych w podobnych sprawach innym Kościołom partykularnym.  

2.3. Szafarz błogosławieństwa oleju katechumenów 

 Na podstawie źródeł patrystycznych trudno wskazać początek stosowania znaku 

namaszczenia przedchrzcielnego w liturgii chrześcijańskiej. Z tego to powodu nie sposób 

także wskazać pewnych i potwierdzonych danych na temat tego czy oliwa do tego rodzaju 

namaszczenia była uprzednio błogosławiona i kto ewentualnie takiego błogosławieństwa 

dokonywał. Lijka twierdzi, że namaszczenia olejem egzorcyzmu (przedchrzcielne) mają 

swoje potwierdzenie już w II wieku268.  

 Pierwsze świadectwo historyczne mówiące o błogosławieniu oleju egzorcyzmu (tak 

wówczas nazywano olej katechumenów) stanowi Tradycja Apostolska z III wieku, 

przypisywana św. Hipolitowi. Polecała, aby, gdy przyjdzie czas na udzielenie chrztu, biskup 

wziął drugi olej i egzorcyzmował go. Następnie diakon miał zanieść ten olej prezbiterowi, 

dokonującemu namaszczenia każdego z kandydatów po wyrzeczeniu się zła269. 

Chavasse w monograficznym opracowaniu Sakramentarza gelezjańskiego wskazuje, 

że w VII wieku w Rzymie papieżowi zarezerwowana była jedynie konsekracja krzyżma, zaś 

olej katechumenów mogli w swoich kościołach tytularnych (tituli) błogosławić także 

prezbiterzy270. Zrelacjonowane w Ordo XXVII271, Ordo XXVIII272, Ordo XXXI273 warianty 

liturgii biskupiej podają już, że biskup po cichu błogosławi inny olej po dokonaniu 

konsekracji krzyżma.  

Kapitularz Karola Wielkiego z II połowy VIII wieku potwierdza poprzednią 

dyscyplinę, zgodnie z którą prezbiterzy mają obowiązek prosić w Wielki Czwartek własnego 

biskupa o krzyżmo święte274. Béraudy utrzymuje, że świadczy to o tym, że błogosławienie 

oleju katechumenów nie było jeszcze wtedy w pełni zarezerwowane dla biskupa 275 . 

 
268  K. LIJKA, Utracone walory oleju katechumenów?, Liturgia Sacra 18 (2012) nr 1, s. 51. 
269  HIPOLIT RZYMSKI, dz. cyt., s. 152, 158.  
270  A. CHAVASSE, Le sacramentaire gélasien…, s. 128, 138-139. 
271  Ordo XXVII, nr 32, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 354: “32. Qua expleta, benedicit ampullam olei 

tacite ordine quo supra delatam. Et similter alat in ipsa ter”. 
272  Ordo XXVIII, nr 202, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 396: “22. Qua expleta, benedicit ampullam olei 

ordine quo supra delatam est similiter alat in inpsa, sed tacite”. 
273  Ordo XXXI, nr 26, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 495: “Qua benedictione expleta, benedicat tacite 

ampullam olei ordine quo supra delatam, in quam similiter anhelet ter, antequam benedicat eam”. 
274  Caroli Magni Capitularia, Capitulare Generale, 769-771, nr 8, w: PL, t. 97, kol. 124. 
275  R. BÉRAUDY, L’initiation chrétienne, w: L’Église en prière. Introduction à la Liturgie, red. A. G. 

MARTIMORT, Paris 1961, s. 534. 
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W kolejnym Kapitularzu z 809 roku polecono już jednak, aby prezbiter miał ze sobą drugą 

ampułkę na olej katechumenów, co wskazuje, że już wówczas powinien prosić o niego 

biskupa 276 . Można zatem przyjąć, że już wówczas nastąpiła rezerwacja prawa do 

błogosławienia oleju katechumenów na rzecz biskupa.  

Warto jednak zauważyć, że Rytuał ambrozjański z XIV-wiecznego kodeksu, 

zawierał formułę konsekracji oleju katechumenów to jest chorych (pro catechumenis seu 

infirmis) przed sprawowaniem obrzędów sakramentalnych. Jego ponowne wydanie z XV 

wieku, a nawet z XVI wieku umieszczało ją po rubryce, zgodnie z którą – gdy brak oleju 

konsekrowanego przez biskupa – w przypadku konieczności przed sakramentalnym 

obrzędem błogosławi się olej z użyciem podanej tam modlitwy 277 . Obecność modlitw 

błogosławieństwa oleju katechumenów w rytuale mediolańskim z czasów św. Karola 

Boromeusza († 1584) wydanym w 1560 roku potwierdza również Nabuco278.  

Po przyjętej powszechnie rezerwacji władzy błogosławienia oleju katechumenów na 

rzecz biskupa, przywileje udzielane prezbiterom były niezwykle rzadkie, a udzielane 

zazwyczaj łącznie z prawem błogosławienia oleju chorych albo konsekracji krzyżma. 

Zastanawiającym jest dlaczego w  uprawnieniach dziesięcioletnich z 1960 roku, w których 

upoważniono prezbiterów do błogosławienia oleju chorych, takiej samej władzy nie 

udzielono w kontekście oleju katechumenów279. Przecież obowiązujący wówczas Rytuał 

rzymski przepisywał jako obowiązkowe namaszczenie olejem katechumenów tak dorosłych, 

jak i dzieci, jak również dzieci już ochrzczone z wody, w czasie obrzędu uzupełnienia tego, 

co opuszczono podczas chrztu280. 

Zagadnienie szafarza kompetentnego do pobłogosławienia oleju katechumenów 

stało się również przedmiotem prac redakcyjnych organów kompetentnych do 

wprowadzania posoborowej reformy liturgicznej. Grupa studyjna 21, odpowiedzialna za 

rewizję II i III księgi Pontyfikału podjęła ten temat już w Schemacie nr 151 z 2 kwietnia 

1966 roku. W kontekście oleju katechumenów stawiano pytanie, czy nie lepiej, aby olej ten 

był błogosławiony przez kapłana przed każdorazowym sprawowaniem sakramentu chrztu, 

skoro także woda chrzcielna może być w tym momencie błogosławiona? Argumentem za 

 
276  Caroli Magni Capitularia, Capitula de presbyteris, 809, nr 17, w: PL, t. 97, kol. 326. 
277  Monumenta Veteris Liturgiae Ambrosianae, t. I…, s. 109-110. 
278  I. NABUCO, Pontificalis Romani expositio…, s. 587. 
279  SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Formula facultatum decennalium, Prot. n. 2150/60, …,  nr 

3, s. 5.  
280  Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque 

ad normam Codicis Juris Canonici accomodatum Ssmi D. N. Pii Papae XII…, s. 24, 57-58, 70. 
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tym rozwiązaniem były fakty historyczne, zgodnie z którymi aż do VIII wieku 

błogosławienie oleju egzorcyzmu nie było zarezerwowane dla biskupa281. W odpowiedzi na 

tak postawione pytania trzech konsultorów wolałoby, aby był on błogosławiony tak jak 

dotychczas, w Wielki Czwartek, lecz z możliwością dokonania tego aktu także w innym 

czasie. Czterech innych zaś stało na stanowisku, że lepiej będzie, gdy zawsze będzie 

błogosławiony bezpośrednio przed sprawowaniem sakramentu chrztu. Podsumowano 

jednak, że oleje winien zwyczajnie błogosławić biskup, gdyż wielkoczwartkowa celebracja 

jest przygotowaniem elementów chrztu udzielanego w Wigilię Paschalną. Aczkolwiek 

optowano za zezwoleniem, by również olej ten mógł pobłogosławić jakikolwiek kapłan 

przez udzieleniem chrztu poza Wigilią Wielkanocną. Takie rozwiązania stosują Kościoły 

wschodnie, gdyż patriarcha konsekrując krzyżmo, błogosławi też olej katechumenów, który 

może też pobłogosławić każdy kapłan przed udzieleniem chrztu282.  

Propozycję tę podtrzymano w Schemacie nr 181 z dnia 25 sierpnia 1966 roku, 

przygotowanym na zebranie relatorów grup studyjnych przed zebraniem plenarnym. 

Kształtowała się ona następująco: biskup błogosławi trzy oleje w Wielki Czwartek, 

z zachowaniem możliwości błogosławienia oleju katechumenów w innych dniach i też przez 

prezbiterów. Postawiono więc pytanie, czy Ojcowie zgadzają się, by w pewnych 

i określonych okolicznościach udzielić prezbiterom upoważnienia do błogosławienia oleju 

katechumenów poza Wielkim Czwartkiem, tak podczas Mszy, jak i poza nią283. Ze względu 

 
281  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 151…, nr 2, ppkt d-e: 

“Questiones circa Sacra Olea. Ad schema definitivum de Oleorum consecratione Feria V in Coena Domini 

conficiendum, sequentes quaestiones praeviae Consultoribus proponuntur: (…) 2. – De Oleo 

Catechumenorum (…) d) An potius a quolibet sacerdote priusquam Sacramentum Baptismi ministret? e) Si 

aqua Baptismi hodie benedici potest immediate ante Baptismi collationem, quare non etiam Oleum 

Catechumenorum, si adhibetur? Usque ad saeculum VIII benedictio “Olei exorcismi non erat Episcopo 

reservata. Quilibet sacerdos poterat eam peragere. Romae tamen iam a saeculo VI benedictio Olei 

Catechumenorum fiebat feria V in Coena Domini (Cfr. Béraudy; L’Eglise in prière, p. 535-536).  
282  TAŻ, Schemata nr 158…: “De Sacrorum Oleorum Benedictione. Die 31 martii anno 1966 habita est apud 

Secretariam “Consilii” quorumdam consultorum sesio circa nonnulla problemata diversis coetibus 

proponenda de usu et benedictione Oleorum sacrorum. Post disceptationem redactae sunt “Questiones circa 

sacra Olea”, quae consultoribus coetuum 22, 23 et 27 missae sunt. Ex his sexdecim responsiones dederunt. 

(…) De Oleo Catechumenorum (…) De tempore benedictionis eiusdem, tres mallent ut fiat sicut nunc Feria 

V in Coena Domini, sed cum facultate etiam alio tempore perficiendi. Alii quattuor vero potius petunt ut 

immediate ante collationem Baptismi semper benedicatur. (…) Olea benedicantur ordinarie ab Episcopo. 

(…) Non videtur Feria V in Coena Domini omittenda esse benedictio Olei Catechumenorum, ab Episcopo 

– si revera servatur – quia est praeparatio elementorum Baptismi in Vigilia Paschali conferendi. Tamen 

concedatur etiam ut fieri possit a quolibet sacerdote ante Baptismi administrationem, extra Vigiliam 

Paschalem. Hoc modo fit in Ecclesia orientali: quando Patriarcha consecrat Chrisma benedicit etiam Oleum 

Catechumenorum; quod tamen etiam a quoqumque sacerdote benedici potest ante Baptismi 

administrationem”. 
283  TAŻ, Schemata nr 181…, s. 3-5: “De Sacrorum Oleorum Benedictione. (…) His ergo omnibus rite perpensis 

coetui nostro visum est conservandam esse benedictionem trium oleorum Feria V in Coena Domini et 

quidem ab Episcopo faciendam, ita tamen, ut ex infra dicendis, benedicatio olei catechumenorum et olei 
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na wagę tego zagadnienia, uznano za konieczne przedłożenie jej Ojcom Rady ds. 

Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej. W Schemacie nr 192 z dnia 4 października 

1966 roku zaproponowano, by przy zachowaniu prawa, że zwyczajnie oleje błogosławi 

biskup w Wielki Czwartek, w pewnych okolicznościach udzielić prezbiterom prawa 

błogosławienia oleju katechumenów poza tym dniem. Dlatego postawiono pytanie, czy 

Ojcowie zgadzają się na takie rozwiązanie 284 . Pomimo, że podczas sesji plenarnej 

w październiku 1966 roku Ojcowie Rady wyrazili pozytywną opinię w tej sprawie285, nie 

przygotowano wówczas konkretnej propozycji implementacji tej decyzji, tak że jeszcze 

w schemacie nr 352 z dnia 16 września 1969 roku w sprawie obrzędów chrześcijańskiego 

wtajemniczenia dorosłych na temat namaszczenia katechumenów zawarto przypomnienie, 

 
infirmorum etiam aliis diebus et ab aliis sacerdotibus perfici possit. (…).III. – De Ministro ordinario et 

extraordinario Benedictionis Oleorum. (…) b) Retenta omnium oleorum benedictione ab Episcopo Feria V 

in Cena Domini peragenda, sicut dictum est, omnibus consultoribus pariter consentuaneum esse videbatur, 

ut etiam aliis presbyteris facultas concededatur, certis et determinatis adiunctis, oleum sive 

catechumenorum sive infirmorum benedicendi, et quidem extra Feriam V in Cona Domini, sive in Missa 

sive in extra Missam. Plurinae rationes sive practicae sive pastorales ad hanc sentention firmandam 

a consultoribus adducatae sunt, sed etiam potest rationibus historicis et traditionalibus inniti. Sicut. cl. 

Chavasse demonstravit, Romae saeculo VII, Papa ordinarie tantum s. chrisma benedicebat, presbyteris 

titularibus benedictionem aliorum oleorum committendo, catechumenorum nempe et infirmorum (Le. Sacr. 

Gélasien, pp. 127-128, 138-139). Et revera in primis ordinibus romanis invonitur tantum benedictio 

chrismatis. Usquc ad saeculum VIII, benedictio olei catechumenorum et forsitan infirmorum, a simplico 

sacerdote quandoque fiebat (Eglise en prièro, ed. 1965, p. 550). Et etiam secundum hodicerum Ius (can. 

945) simplex sacerdos qui talem facultatem a S. Sede obtinuerit, potest oleum catechumenorum benedicere. 

Quae delegatio non infrequenter a S. Sede concessa est (Cfr. Lexikon für Theol. und Kirche, VII, art. “01”). 

Etiam in liturgiis orientalibus (De Puniet, op. cit. II, p. 327); ambrosiana (Borella: Ambrosius, 20, 1944, 

13-14); et mozarabica, benedictio istorum duorum oleorum a quolibet sacerdote perfici poterat vel etian 

nunc potest. (…) Quesitum 4.: Placetne Patribus ut, certis et determinatis adiunctis, presbyteris facultas 

concedatur oleum catechumenorum et infirmorum Benedicendi, extra Feriam V in Cena Domini, sive in 

Missa sive extra Missam”; TAŻ, Schemata nr 181. Addenda…: “De Sacrorum Oleum Benedictione. 

Correctiones propositae ad schema n. 181 a consultoribus usque ad diem 21 septembris. (…) Pag. 4: 

Deleatur ultimum paragr. “Quamvis haec… exquirendam esse” (…) Pag. 4. in medio. li. 15: Delegantur 

verba: “sive in Missa sive”. (…) Pag. 5 Quaesitum 4 in fine, deleatur: “sive in Missa sive”. Ita aut sonet: 

“extra Feriam V in Cena Domini, extra Missam”. 
284  TAŻ, Schemata nr 192…: “De Sacrorum Oleorum Benedictione. (…) II. De benedictione trium Oleorum 

ab Episcopo peragenda Feria V in Cena Domini. Duo ex traditione clare apparent: 1) Saltem a saeculo VI 

Oleorum benedictio, Romae, Feria V in Cena Domini peragebatur. Sed benedictio Olei infirmorum et 

catechumenorum non tantum ab Episcopo sed etiam a presbytero fiebat, tamen etiam Feria V in Cena 

Domini. 2) In fere omnibus aliis liturgiis orientalibus et occidentalibus benedictio Olei catechumenorum et 

infirmorum a quocumque presbytero fieri poterat, etiam ante administationem Sacramentorum. (…) III. – 

Ut presbyteri concedi possit facultas Olea catechumenorum at infirmorum benedicendi extra Feria V in 

Cena Domini. Retenta omnium Oleorum benedictione ab Episcopo Feria V in Cene Domini peragenda, 

omnibus Relatoribus necessarium visum est ut etiam presbyteris, certis in adiunctis, facultas concedatur 

Olea sive catechumenorum sive infirmorum benedicendi extra Feriam V in Cena Domini. Quaeritur ergo: 

Questium 3: “Placetne Patribus ut, certis et determinatis in adiunctis, presbyteris facultas concedatur oleum 

catechumenorum et infirmorum Benedicendi, extra Feriam V in Cena Domini?”. 
285  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…, s. 1: “2. Placetne Patribus ut trium Oleorum 

benedictio etiam in posterum ab Episcopis ordinarie Feria V in Cena Domini perficiatur? Placuit omnibus. 

3. Placetne Patribus ut, certis et determinatis adiunctis, presbyteris facultas concedatur Oleum 

catechumenorum et infirmorum benedicendi, extra Feriam V in Coena Domini? Placuit omnibus”. 
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że w tym obrzędzie używa się oleju błogosławionego przez biskupa, bez wskazania 

ewentualnej możliwości pobłogosławienia go przez celebrującego obrzęd kapłana286.  

Jednak już miesiąc później przedłożono Ojcom Komisji Specjalnej ds. Dokonania 

Odnowy Liturgicznej w ramach Świętej Kongregacji Kultu Bożego schemat nr 354 z dnia 

22 października 1969 roku o obrzędach błogosławieństwa olejów, w którym zezwalano, by 

w odpowiednim okresie katechumenatu pobłogosławili olej przed namaszczeniem, gdy idzie 

o sytuację chrztu dorosłego287. W kolejnym Schemacie nr 368 z dnia 23 maja 1970 roku, 

zawierającym projekt części Pontyfikału rzymskiego z obrzędami błogosławieństwa olejów 

i konsekracji krzyżma dodano normę ogólną, zgodnie z którą tak olej chorych, jak i olej 

katechumenów w pewnych określonych przypadkach może zostać pobłogosławiony przez 

kapłana. Dalej wskazano okoliczność namaszczenia katechumena w trakcie inicjacji 

chrześcijańskiej osoby dorosłej288.  

 Zatwierdzony przez papieża Pawła VI i promulgowany przez Świętą Kongregację 

Kultu Bożego w dniu 3 grudnia 1970 roku Pontyfikał rzymski opisujący Obrzędy 

błogosławieństwa olejów katechumenów i chorych oraz konsekracji krzyżma zawiera normę, 

zgodnie z którą olej katechumenów zwyczajnie błogosławi biskup podczas Mszy krzyżma, 

razem z pozostałymi dwoma olejami. Udzielono jednak także prezbiterom prawa 

błogosławieństwa oleju przed namaszczeniem katechumenów na odpowiednim stopniu 

wtajemniczenia dorosłych 289 . W odróżnieniu od oleju chorych, który prezbiter może 

pobłogosławić w przypadku konieczności, każdy kapłan może błogosławić olej 

katechumenów zawsze, gdy udziela namaszczenia tym olejem osobie dorosłej na drodze 

inicjacji chrześcijańskiej. 

 
286  TAŻ, Schemata nr 352, 16.09.1969, nr 138, s. 30, w: DLI: “In ritu unctionis adhibeatur oleum 

catechumenorum ab Episcopo benedictum et breviter recolatur significatio eius”. 
287  TAŻ, Schemata nr 354…, s. 3: “6. Ubi vero usus olei catechumenorum de iudicio Conferentiae Episcopalis 

retinetur, ab Episcopo una cum aliis oleis, Feria V Hebdomadae Sanctae benedicitur. Attamen etiam in hoc 

casu facultas sacerdotibus tribuitur benedicendi oleum catechumenorum, si agitur de baptismate adultorum. 

Quae benedictio tunc fit ante unctionem in gradu respectivo catechumenatus”. 
288  TAŻ, Schemata nr 368…, nr 5-6, s. 1: “5. Oleum vero catechumenorum et infirmorum, certis et determinatis 

in adiunctis, etiam a sacerdote benedici potest. 6. Oleum catechumenorum, si eius usus de iudicio 

Conferentiae Episcopalis retinetur, ab Episcopo una cum aliis oleis, in Missa chrisma benedicitur. Attamen 

etiam in hoc casu facultas tribuitur sacerdotibus oleum catechumenorum benedicendi, quando agitur de 

baptismate adultorum, ante unctionem in gradu respectivo catechumenatus”. 
289  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 7, s. 8; tłum. polskie: Pontyfikał rzymski 

odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany 

z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów…, nr 7, s. 10. 
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Brak zastrzeżenia rytualnego o obowiązku spalenia oleju pobłogosławionego przez 

prezbitera, pozostałego po dokonaniu namaszczenia suponuje, że olejem tym można 

posługiwać się także później, w innych okolicznościach. Zgodnie z Obrzędami 

chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych z 1972 roku może to mieć miejsce w okresie 

katechumenatu (po obrzędzie przyjęcia do katechumenatu, a przed obrzędem wybrania), 

w czasie obrzędów bezpośrednio przygotowujących, w czasie samej celebracji chrztu po 

wyrzeczeniu się zła, w obrzędzie uproszczonym oraz w czasie drugiego stopnia 

wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny (to ostatnie Konferencja 

Episkopatu Polski opuściła)290.  

Biorąc pod uwagę strukturę rytową przewidzianą w rytuale, błogosławienie oleju 

katechumenów przez prezbiterów mogłoby się jednak dokonywać raczej w powiązaniu 

z wcześniejszymi stopniami katechumenatu, niż z samą celebracją sakramentów 

wtajemniczenia.  Należy podkreślić, że tylko prezbiter może wówczas dokonać tego 

błogosławieństwa, choć norma liturgiczna upoważnia do dokonania namaszczenia także 

diakona. Wtedy powinien on posługiwać się olejem pobłogosławionym przez biskupa lub 

też olejem pobłogosławionym uprzednio przez prezbitera w czasie innego obrzędu 

przewidzianego w obrzędach katechumenatu.  

Warto zauważyć, że prawodawca nie zdecydował się na upoważnienie prezbitera do 

dokonania tego aktu zawsze, gdy używa tego oleju, czyli także gdy udziela chrztu dziecku291. 

W tej sytuacji ma obowiązek używać oleju uprzednio pobłogosławionego przez biskupa, 

a gdy takiego nie posiada, powinien raczej opuścić namaszczenie. Ustawodawca nie udzielił 

także takiego prawa prezbiterom stojącym na czele Kościołów partykularnych, czyli 

zrównanym w prawie z biskupem diecezjalnym. Jeśli zatem taki Prałat chciałby to uczynić, 

musi najpierw uzyskać stosowne upoważnienie od Stolicy Apostolskiej. Analizowane 

w kontekście krzyżma świętego szczególne zezwolenia wydane przez odpowiednie 

Kongregacje Kurii Rzymskiej zawierają także licencję na błogosławienie oleju 

katechumenów. Gdy jednak zdarzyło się, że Stolica Apostolska upoważni prezbitera do 

konsekracji krzyżma w czasie Mszy krzyżma, należy domniemywać także zezwolenie na 

 
290  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo initiationis christianae adultorum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 

1972, nr 127-132, 206-207, 218, 256, 340, s. 44-45, 75-76, 82-83, 95-96, 129-130; tłum. polskie: Obrzędy 

chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wydanie 

pierwsze poprawione, Katowice 2020, nr 127-132, 206-207, 218, 256, s. 64-66, 102-103, 110, 125.  
291  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo Baptismi parvulorum, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1986, nr 

50, 87, s. 27, 40. 
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pobłogosławienie pozostałych olejów (a maiori ad minus). Przywołać należy w tym miejscu 

szczególne upoważnienie udzielone przez Świętą Kongregację Ewangelizacji Narodów 

czyli Rozkrzewiania Wiary kapłanom w Chinach w 1978 roku. Na tej podstawie mogli oni 

pod nieobecność biskupa samodzielnie błogosławić olej katechumenów292.  

 Posoborowy Kodeks prawa kanonicznego promulgowany w 1983 roku nie wymienia 

wprost oleju katechumenów, wobec czego do jego błogosławieństwa należy stosować 

kan. 847 KPK/83293. Zgodnie z tym przepisem olej powinien być zwyczajnie błogosławiony 

przez biskupa w Wielki Czwartek. Z braku umieszczenia w tej normie odwołania do 

przepisów liturgicznych zawartych w Ordo initiationis christianae adultorum Frank 

wyprowadził wniosek, że udzielone wcześniej de iure zezwolenie na pobłogosławienie 

olejów przez prezbitera w czasie obrzędów katechumenatu zostało zniesione i jedynie 

biskupa ma prawo dokonywania tej czynności w czasie Mszy krzyżma294. Zdanie to nie 

wydaje się być uzasadnione z co najmniej dwóch powodów. Norma zezwalająca na 

błogosławienie oleju katechumenów ma charakter wyjątku od zasady ogólnej wyrażonej w 

kan. 847 § 1 CIC/83, który takowe wyjątki dopuszcza (np. kan. 999 CIC/83), nie została 

jednak umieszczona w Kodeksie, ponieważ nie dotyczy materii sakramentu, lecz warunków 

ważności i godziwości sakramentalium, które, co do zasady, umieszczone są w normach 

pozakodeksowych (np. w księgach liturgicznych). Po drugie, gdyby intencją prawodawcy 

było zniesienie tego upoważnienia, dekret Świętej Kongregacji Sakramentów i Kultu 

Bożego implementujący do ksiąg liturgicznych zamiany wynikające z nowego Kodeksu 

zniósłby ten przepis zawarty w Pontyfikale rzymskim i w Rytuale rzymskim295. Wobec tego 

należy potwierdzić, że pobłogosławienia oleju katechumenów w aktualnym stanie prawnym 

dokonuje zwyczajnie biskup podczas Mszy krzyżma. Prezbiter może tego dokonać albo na 

podstawie szczególnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej, albo na podstawie prawa – gdy 

okoliczności duszpasterskie uzasadniają pobłogosławienie go przed samym namaszczeniem 

podczas inicjacji chrześcijańskiej osoby dorosłej.  

 
292  SACRA CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, Facultates et 

privilegia sacerdotibus…, Ib, s. 95. 
293  Dyskusje podczas prac redakcyjnych zreformowanego Kodeksu nad możliwością udzielenia prezbiterowi 

upoważnienia do błogosławienia olejów, w tym oleju katechumenów, zostały przedstawione 

w podrozdziale o prezbiterze jako szafarzu konsekracji krzyżma. 
294  E. FRANK, dz. cyt., s. 46. 
295  SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Decretum Promulgato Codice…, s. 540-555. 
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2.4. Podsumowanie 

 Znak namaszczenia olejem w liturgii chrześcijańskiej wymaga, aby materia wzięta 

ze świata naturalnego została niejako przeniesiona do sfery sacrum przez szczególny obrzęd 

błogosławieństwa lub konsekracji. Jako sakramentalium ustanowione przez Kościół akt ten 

wymaga, by do swej ważności został dokonany przez uprawnionego szafarza. Brak danych 

dotyczących szczegółów liturgicznego namaszczenia w czasach pierwszych chrześcijan nie 

pozwala bezspornie ustalić, czy w pierwszych gminach chrześcijańskich przewidywano 

uprzednie pobłogosławienie lub konsekrację materii oleju oraz kto spośród stojących na 

czele gmin chrześcijańskich był wówczas do tego upoważniony.  

 Pierwszorzędna rola w Kościele partykularnym jaką pełnił biskup pozwala 

domniemywać, że błogosławieństwa olejów świętych zawsze on mógł dokonywać, jako 

Pasterz powierzonej sobie portio Ludu Bożego. W związku z wyodrębnieniem trzech 

autonomicznych rodzajów olejów świętych: krzyżma świętego, oleju katechumenów i oleju 

chorych odrębnie kształtowały się uprawnienia szafarza zdolnego do jego poświęcenia.  

 Najwcześniej zarezerwowano na rzecz biskupa prawo do konsekrowania krzyżma, 

jako mieszaniny oliwy i balsamu, służącej jako materia sakramentu bierzmowania, 

wykorzystywanej także podczas chrztu do namaszczenia pochrzcielnego, a także później 

w czasie święceń. Już w III wieku przyznano mu pierwszorzędną rolę w posłudze 

sporządzania krzyżma, zaś w IV wieku pojawiają się zakazy synodalne lub papieskie, 

dokonywania tego aktu przez prezbiterów, a nawet biskupów wiejskich (chroepiscopi). 

Synody w Toledo z VI i VII wieku surowo potępiają uzurpacje niektórych prezbiterów w tej 

materii. Najstarsze źródła liturgii rzymskiej potwierdzają, że krzyżmo konsekrował papież, 

odmiennie od pozostałych olejów, które niekiedy błogosławili także prezbiterzy.  

 Z jednej strony przyczyną, a z drugiej skutkiem tych zakazów było stopniowo coraz 

pewniejsze uznawanie, że jedynie biskup na mocy swoich święceń jest zdolny do 

konsekracji krzyżma, a w konsekwencji posługiwanie się tym olejem sporządzonym przez 

nieuprawnionego szafarza godziło w samą ważność sakramentu bierzmowania i innych 

aktów, których ważność była uzależniona do namaszczenia krzyżmem. Dojrzewającą 

doktrynę na ten temat usankcjonował ostatecznie w XV wieku Sobór Florencki. Od tego 

czasu niezmiennie podkreśla się, że szafarzem konsekracji jest tylko biskup, to jest osoba 

posiadająca święcenia biskupie, a nie zaś elekt od chwili zamianowania lub inny prezbiter, 

który jest zrównany w prawie z biskupem diecezjalnym. Stąd też w przypadku bierzmowania 
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biskupa (w sensie święceń, nie urzędu) określa się mianem szafarza pierwotnego (minister 

originarius), gdyż nawet gdy prezbiter udziela sakramentu, zawsze posługuje się materią 

uprzednio konsekrowaną przez biskupa. W ten sposób posługa i władza sakramentalna 

biskupa jest niejako obecna w administrowaniu sakramentu, choć tenże biskup sam 

osobiście nie jest obecny.  

 Dalsze poszukiwania prawdy o źródle władzy do konsekrowania krzyżma 

doprowadziły do wyodrębnienia trzech koncepcji teologicznych: na mocy ustanowienia 

Bożego tylko i wyłącznie biskup jest szafarzem konsekracji na mocy władzy święceń i przez 

to władzy tej nie może delegować żaden ziemski autorytet, także Biskup Rzymu (1); biskup 

jest właściwym i jedynym szafarzem konsekracji krzyżma, zdolnym dokonać jej ważnie, 

lecz ponieważ konsekracja ta jako sakramentalium podlega władzy Kościoła, w tym co 

dotyczy warunków jego ważności, dlatego Biskup Rzymu może delegować tę władzę także 

i tylko kapłanom, jako zdolnym na mocy przyjętych święceń do przyjęcia również takiej 

delegacji, tak, jak to ma miejsce w przypadku bierzmowania (2); konsekracja krzyżma przez 

biskupa wynika tylko z nakazu Kościoła i nie wpływa na ważność bierzmowania, dlatego 

Biskup Rzymu może swobodnie rozszerzyć katalog uprawnionych, a nawet każdy biskup 

może delegować swoje uprawnienie prezbiterowi (3).  

 Najwyższa władza kościelna zdecydowała w swojej praktyce, że Biskup Rzymu 

może upoważnić prezbitera do dokonania konsekracji krzyżma. Bez tego zezwolenia taka 

konsekracja nie będzie jednak ważna. Do początku XX wieku papież udzielał tego prawa 

niezwykle rzadko (rzekomo 1 raz w XI wieku i 1 raz w XV wieku). Przełomowe znaczenie 

dla praktyki Kurii rzymskiej miało zezwolenie udzielone przez papieża Benedykta XV 

(1914-1922) w 1916 roku na rzecz wikariuszy kapitulnych diecezji warszawskiej prowincji 

kościelnej. Po Vaticanum II Stolica Apostolska wydaje upoważnienia do konsekracji 

krzyżma przez prezbitera częściej, choć i te przypadki należą do rzadkości.  

 Pojawiające się w czasie debaty soborowej propozycje udzielenia prezbiterowi 

prawa do konsekrowania krzyżma, gdy sprawuje sakrament bierzmowania 

w niebezpieczeństwie śmierci oraz rozważana podczas prac nad rewizją Kodeksu prawa 

kanonicznego ewentualna możliwość ułatwienia delegowania tego uprawnienia przez 

biskupów nie znalazły wystarczającego poparcia i nie zostały przyjęte w prawie kościelnym. 

Argumentem przeciw, oprócz doktryny teologicznej Zachodu i jego tradycji prawnej stała 

się także praktyka Kościołów wschodnich, które sporządzenie myronu (odpowiednika 
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łacińskiego krzyżma) rezerwują na rzecz patriarchy, gdy pozostali biskupi mogą tego 

dokonać tylko wówczas, gdy prawo partykularne Kościoła sui iuris tak stanowi. 

 Pierwotna praktyka Kościoła w odniesieniu do oleju chorych przewidywała z kolei 

błogosławienie go przed liturgicznym użyciem. Dokonywał tego prezbiter udzielający 

sakramentu. Tradycja apostolska Hipolita z III wieku zawierała modlitwę błogosławienia 

oleju chorych, jednakże biskup czynił to raczej okazjonalnie, nie zaś na zasadzie 

wyłączności. Stopniowe rozgraniczanie kompetencji biskupów i prezbiterów na 

płaszczyźnie wykonywania munus sanctificandi doprowadziło do przeniesienia kompetencji 

do pobłogosławienia materii sakramentu namaszczenia na biskupa. W V wieku św. 

Innocenty I (401-417) wskazywał, że olej ma błogosławić biskup, choć jeszcze do VIII 

wieku w obrządku rzymskim mogli to uczynić także prezbiterzy. Rzymskie sakramentarze 

zaczęły łączyć obrzęd błogosławieństwa oleju chorych z wielkoczwartkową Mszą krzyżma, 

a więc sprawował je biskup, choć nie wyłącznie. W tym czasie następowała jednak na 

Zachodzie rezerwacja tego aktu na rzecz biskupa, o czym świadczą m.in. synody galijskie.  

Doktryna scholastyków doprowadziła jednak do uznania, że jedynie biskup jest władny 

pobłogosławić olej do sprawowania ostatniego namaszczenia chorych. Doktrynalnie 

ukonstytuował ten stan rzeczy najpierw Sobór Florencki w XV wieku, a następnie Sobór 

Trydencki w wieku XVI, definiując, że sakramentu ostatniego namaszczenia udziela się 

przez namaszczenie oliwą z oliwek pobłogosławioną przez biskupa, choć Kościoły 

wschodnie mogły dalej stosować swoją praktykę, zgodnie z którą materię błogosławi 

prezbiter bezpośrednio przed namaszczeniem. Warto zauważyć jednak, że rytuały obrządku 

ambrozjańskiego w czasach św. Karola Boromeusza (XVI w.) zawierały modlitwę 

pobłogosławienia oleju katechumenów i chorych na użytek prezbiterów, którzy sprawując 

sakrament nie mieli do dyspozycji materii pochodzącej od biskupa. 

 W wyniku nawiązywania komunii kościelnej z Kościołami wschodnimi, dotychczas 

odłączonymi od jedności z Rzymem, kolejni papieże ustanawiali normy prawa 

międzyobrządkowego, zezwalające prezbiterom na błogosławienie oleju chorych, choć 

w przypadku petycji ze strony łacinników, Stolica Apostolska negatywnie odpowiadała na 

prośby o udzielenie także im w niektórych sytuacjach takiego przywileju.  

 W Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku pozostawiono jednak tę sprawę 

otwartą, określając, że olej chorych błogosławi biskup, a na podstawie prawa lub specjalnego 

zezwolenia Stolicy Apostolskiej prezbiter. Z prac redakcyjnych nad Kodeksem wyciągnąć 

można wniosek, że wspominając możliwość de iure, myślano raczej o kapłanach 
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wschodnich lub sytuacjach międzyobrządkowych, nie zaś szerokiej koncesji wewnątrz 

Kościoła łacińskiego. Zezwolenia indywidualne, podobnie jak w przypadku konsekracji 

krzyżma, były wówczas niezwykle rzadkie. Pierwszym szerokim zezwoleniem na 

błogosławienie oleju chorych przez prezbiterów in ritu latino na podstawie prawa była 

dopiero facultas missionaria z 1960 roku.  

Takie sformułowanie kanonu w Kodeksie prawa kanonicznego, jak i nowe tendencje 

teologiczne w Kościele po Soborze Watykańskim II upoważniły do rozważenia zmian 

najpierw w księgach liturgicznych, a następnie w Kodeksie dla Kościoła łacińskiego. 

W wyniku dyskusji w ramach prac redakcyjnych tych dokumentów opowiedziano się za 

rozwiązaniem pośrednim. Zwyczajnym szafarzem błogosławieństwa oleju chorych 

pozostaje biskup. Prezbiter może tego dokonać albo na mocy apostolskiego zezwolenia, albo 

na podstawie prawa w dwóch sytuacjach: gdy jest w prawie zrównany z biskupem 

diecezjalnym lub w przypadku konieczności w czasie samej celebracji sakramentu. Pozornie 

nieznaczące uzupełnienie katalogu prezbiterów uprawnionych do dokonania tego aktu 

w sytuacjach zwyczajnych o tych, którzy są zrównani w prawie z biskupem diecezjalnym 

przenosi osadzenie prawne tej możliwości z posiadania władzy święceń w stopniu 

episkopatu na posiadanie władzy rządzenia w Kościele partykularnym w stopniu równym 

biskupowi diecezjalnemu. Suponuje to, że brak stopnia święceń w tym przypadku można 

uzupełnić przez posiadanie stosownego urzędu w Kościele. Zasadność tej normy można 

ocenić krytycznie, tak od strony założeń teologicznych, jak i celowości jej wprowadzenia. 

Upoważnienie do błogosławienia oleju katechumenów można powiązać z jednej 

strony z możliwością błogosławienia oleju chorych, z drugiej zaś z prawem do 

konsekrowania krzyżma. Podobnie jak olej chorych, olej katechumenów błogosławił biskup, 

lecz nie było to jego prawo wyłączne. Rezerwacja tego aktu na rzecz biskupa pojawiła się 

mniej więcej w tym samym okresie, co zastrzeżenie błogosławienia oleju chorych. Od tego 

czasu prawo to należy wiązać raczej z uprawnieniem do konsekrowania krzyżma. 

Zagadnienie to nie było przedmiotem szerokiej refleksji ani teologów, ani kanonistów, ze 

względu na brak sakramentalnego charakteru namaszczenia tym olejem. Prawodawca 

kościelny, co do zasady, nie dopuszczał możliwości błogosławienia tego oleju przez 

prezbiterów, chyba, że w drodze wyjątku, tak jak to miało miejsce w przypadku krzyżma 

świętego. Dopiero posoborowa reforma liturgiczna po Vaticanum II wprowadziła 

możliwość, by prezbiter ipso iure pobłogosławił olej katechumenów, gdy sprawuje 

namaszczenie nim w czasie obrzędów na drodze inicjacji chrześcijańskiej dorosłego. 
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W świetle obecnie obowiązujących norm prawno-liturgicznych benedykcja oleju 

katechumenów jest zastrzeżona dla biskupa, zaś prezbiter może tego dokonać albo na 

podstawie zezwolenia Stolicy Apostolskiej (udzielanego zazwyczaj dla wszystkich trzech 

olejów), albo gdy namaszcza dorosłego katechumena w obrzędach katechumenatu 

i celebracji chrztu osoby dorosłej. 

Droga ewolucji prawnej zagadnienia szafarza kompetentnego do sprawowania 

błogosławieństwa lub konsekracji olejów ukazuje, że w interpretacji obecnie 

obowiązujących norm prawnych należy sytuację odnoszącą się do każdego z olejów 

rozpatrywać osobno. Niestety, nie sposób w pełni uzasadnić dyferencjację między tymi 

uprawnieniami. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich olejów pozostaje fakt, że 

pierwszym uprawnionym, a zarazem zobowiązanym, do ich poświęcenia jest biskup, który 

winien tego dokonywać corocznie podczas Mszy krzyżma.  
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Rozdział 3.  

Ryt błogosławieństwa olejów i konsekracji krzyżma do XX wieku 

 

Akt sporządzenia materii sakramentalnej należy do aktów liturgicznych. 

Upoważniony szafarz dokonuje tego podczas obrzędu liturgicznego przy zachowaniu 

przepisów właściwych ksiąg obrzędowych, co do zasady, podczas szczególnej celebracji 

zwanej Mszą krzyżma. Po przedstawieniu zagadnienia materii zdatnej (apta) do 

wykorzystania do sakramentalnych namaszczeń oraz po omówieniu strony podmiotowej 

konsekracji krzyżma oraz błogosławieństwa oleju chorych i katechumenów, należy 

przystąpić do analizy aktu liturgicznego ich przygotowania.  

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione normy liturgiczne dotyczące 

sprawowania obrzędu błogosławieństwa poszczególnych olejów w perspektywie rozwoju 

historycznego, począwszy od najstarszych źródeł liturgii rzymskiej aż do potrydenckiego 

Pontyfikału rzymskiego, stosowanego w Kościele łacińskim do Soboru Watykańskiego II. 

3.1. Błogosławienie olejów i konsekracja krzyżma w najstarszych rzymskich 

księgach liturgicznych 

 Wśród najstarszych rzymskich ksiąg liturgicznych zawierających obrzęd 

błogosławienia olejów i konsekracji krzyżma należy wymienić przede wszystkim tzw. 

Ordines Romani oraz Sakramentarze: gelazjański starszy i gregoriański (w wersji 

Hadrianum, Tridentinum i Paduense). Do nich dochodzi, jako świadectwo najstarszej 

liturgii, lecz nie w formie księgi liturgicznej Tradycja Apostolska Hipolita z III wieku. 

Z pewnością cennym źródłem dla poznania korzeni obrzędów i tekstów benedykcji olejów 

byłyby libelli missarum zebrane w tzw. Sacramentarium Veronense1 (lub Sakramentarzem 

leoniańskim) z VII wieku albo pochodzące z VIII wieku Missale gallicanum vetus 2 , 

zawierające najstarsze przekazy liturgii galijskiej. Niestety w najstarszych rękopisach tych 

źródeł brakuje stron, na których mogły znajdować się odpowiednie dla tej okoliczności 

teksty.  

 
1  Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Vereon. LXXXV[80]), red. L. C. MOHLBERG, Roma 1966.  
2  Missale gallicanum vetus (Cod. Vat. Palat. lat. 493), red. L. C. MOHLBERG, Roma 1958.  
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3.1.1. Tradycja Apostolska 

 Tradycja Apostolska z III wieku, przypisywane św. Hipolitowi Rzymskiemu († 235)3 

przewiduje trzy błogosławieństwa olejów, lecz dla dwóch z nich nie zawiera używanych 

wówczas tekstów modlitw. Lijka uważa, że pierwsza formuła używana była jako jedyna, 

także w kontekście oleju krzyżma4. 

Autor tego antycznego tekstu umiejscawia dziękczynienie nad olejem przynoszonym 

przez wiernych i używanym do namaszczenia chorych po Modlitwie eucharystycznej. 

Poleca, aby wówczas gdy ktoś przynosi do ofiarowania olej na wzór ofiarowania chleba 

i wina, biskup odmawiał nad nim następującą modlitwę:  

„Daruj Boże, uświęcając ten olej, zdrowie potrzebującym i przyjmującym go. Jak 

namaszczałeś królów, kapłanów i proroków, tak i wszystkim spożywającym niech on da 

pokrzepienie i zdrowie potrzebującym”5.  

Każde błogosławieństwo rzeczy miało kończyć się doksologią: „Chwała Tobie, Ojcu 

i Synowi ze Świętym Duchem, w świętym Kościele, i teraz i zawsze i na wieki wieków. 

Amen” 6 . Nie ma tu wprost wzmianki o tym, że olej ten ma służyć sakramentalnemu 

namaszczeniu chorych, lecz sam kontekst treściowy modlitwy pozwala na wyprowadzenie 

takiego wniosku. Błogosławieństwo odmawiane było zawsze, gdy ktoś ofiarował oliwę, 

a więc nie tylko raz do roku.  

W dalszej części tekstu, starożytny autor przedstawia liturgię chrztu, podczas której 

biskup błogosławi olej działania łaski, który można utożsamiać z krzyżmem oraz olej 

egzorcyzmu. Poleca, aby o ustalonej porze, w której ma się odbyć chrzest biskup najpierw 

odmówił dziękczynienie nad olejem działania łaski7. Nie podano jednak tekstu odmawianej 

modlitwy, dlatego nie sposób odtworzyć jej treści. W drugim naczyniu powinien być 

przygotowany inny olej, który biskup ma przed chrztem egzorcyzmować, a którym prezbiter 

 
3  HIPPOLYTE DE ROME, La Tradition Apostolique, red. B. BOTTE, Paris 1946; A. SALLES, La «Tradition 

apostolique» est-elle un témoin de la liturgie romaine?, Revue de l’histoire des religions 148 (1955), s. 181-

213.  
4  K. LIJKA, Poświęcenie krzyżma…, s. 317. 
5  HIPPOLYTE DE ROME, dz. cyt., red. B. BOTTE, Paris 1946, s. 33-34: „Si quis oleum offert, secundum panis 

oblationem et vini et non ad sermonem dicat sed simili virtute gratias referat  dicens:  Ut oleum hoc 

sanctificans das, Deus, sanitatem utentibus et percipientibus, unde unexisti reges sacerdotes et profetas, sic 

et omnibus gustantibus confortationem et sanitatem utentibus illud praebeat”; tłum. polskie: HIPOLIT 

RZYMSKI, dz. cyt. s. 152-153. 
6  HIPPOLYTE DE ROME, dz. cyt., red. B. BOTTE, Paris 1946, s. 35: „Tibi gloria patri et filio cum sancto spiritu 

in sancta ecclesia et nunc et semper et in omnia saecula saeculorum. Amen”; tłum. polskie: HIPOLIT 

RZYMSKI, dz. cyt, s. 153. 
7  Tamże, s. 159. 
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namaszcza kandydatów do chrztu po wyrzeczeniu się przez nich zła, a przed 

przedstawieniem ich biskupowi do wyznania wiary i chrztu8. 

3.1.2. Sakramentarz gelazjański  

 Najstarszy znany rzymski sakramentarz opisujący liturgię konsekracji olejów 

pochodzi z VII wieku. Sakramentarz gelazjański przewiduje obrzęd błogosławienia materii 

sakramentalnych namaszczeń podczas specjalnej Mszy krzyżma, odprawianej w Wielki 

Czwartek. Ten sakramentarz przewiduje trzy msze tego dnia, dlatego można z całą 

pewnością stwierdzić, że w czasie, w którym był kompilowany, w Rzymie stosowano 

właśnie taką praktykę. Błogosławieństwa oleju chorych dokonywano podczas Kanonu. 

Rubryka wstępna wskazywała, że najpierw zapowiadano błogosławieństwo: „Ten olej [jest 

przeznaczony] do namaszczania chorych”. Następnie, po słowach Per Christum Dominum 

nostrum kończącymi modlitwę wstawienniczą Nobis quoque peccatoribus famulis tuis 

biskup odmawiał następującą orację:  

„Ześlij, prosimy Cię, Panie, Ducha Świętego Pocieszyciela z nieba na ten olej, który 

zechciałeś wytłoczyć z zielonego drzewa dla pokrzepienia duszy i ciała. I Twoje święte 

błogosławieństwem będzie dla każdego nim namaszczonego, kosztującego go i nim 

dotkniętego obroną ciała, duszy i ducha, dla odsunięcia wszystkich boleści, wszelkiej 

choroby, wszelkiej słabości duszy i ciała; tak jak namaszczałeś kapłanów, królów i proroków 

i męczenników, krzyżmo Twoje doskonałe, przez Ciebie, Panie, pobłogosławione, niech 

trwa w naszym wnętrzu: w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa: przez którego, Panie, 

wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz”9.  

 Z kolei przed komunią biskup [papież] błogosławił inny olej. Stając przy katedrze 

pozdrawia wiernych mówiąc: „Pan z wami”, a po odpowiedzi „I z duchem twoim”, wzywa 

wszystkich do modlitwy. Treść modlitwy wskazywałaby, że chodzi o olej katechumenów, 

choć niezrozumiałe byłoby wówczas wyłączenie sporządzenia oleju egzorcyzmowano po 

konsekracji krzyżma. Pierwsza modlitwa brzmiała następująco:  

 
8  Tamże. 
9  Liber Sacramentorum Romanae Aecclesiae…, s. 61: „Item in quinta feria Missa Chrismalis (…) Benedictio 

olei. Ad populum in his uerbis: Istud oleum ad unguendos infirmos. Ut autem ueneris Nobis quoque 

peccatoribus famulis tuis et reliqua usque ad Per Christum Dominum nostrum. Et intras: Emitte, 

quaesumus, domine, spiritum sanctum paraclytum de caelis in hac pinguedine olei, quam de uiride ligno 

producere dignatus es ad refectionem mentis et corporis. Et tua sancta benedictio sit omni unguenti, 

gustanti, tangenti tutamentum corporis animae et spiritus, ad euacuandos omnes dolores, omnem 

infirmitatem, omnem egritudinem mentis et corporis, unde uncxisti sacerdotes reges et prophetas et 

martyres, chrisma tuum perfectum, a te, domine, benedictum, permanes in uisceribus nostris: in nomine 

domini nostri Iesu Christi: per quem haec omnia, domine, semper bona creas. Et cetera” (tłum. własne).  
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„Boże, dawco wszelkiego wzrostu i postępu duchowego, Ty mocą Ducha Świętego 

podtrzymujesz wysiłki słabych dusz, prosimy Cię, Panie, racz przez namaszczenie tym 

olejem oczyścić dusze i ciała tych, którzy mają przyjść do obmycia błogosławionego 

odrodzenia, a jeśli przylgnęły do nich jakieś pozostałości od złych duchów, niech znikną za 

dotknięciem tym świętym olejem. Niech nie pozostanie żadne miejsce dla przewrotnych 

duchów, żadna możność szkodzenia przez pierzchające moce, żadna sposobność czajenia się 

złowrogiej zasadzce, lecz sługom Twoim, którzy dochodzą do wiary i mają być oczyszczeni 

przez działanie Ducha Świętego, niech przygotowawcze namaszczenie tym olejem posłuży 

ku zbawieniu, którego mają dostąpić również przez niebiańskie odrodzenie w sakramencie 

chrztu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić wszechświat przez 

ogień”10.  

Następnie szafarz odmawiał prefację konsekracyjną krzyżma, która z niewielkimi 

zmianami została utrzymana w liturgii rzymskiej aż do czasów współczesnych. Jak zauważa 

Lijka, pomimo naleciałości gallikańskich można przyjąć, że ma ona pochodzenie 

rzymskie11. Rozpoczynał ją dialog charakterystyczny dla prefacji, po której biskup mówił: 

„Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i dla nas zbawienne, abyśmy tu i wszędzie 

Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże. Ty na 

początku świata, między innymi darami Twojej dobroci, nakazałeś ziemi zrodzić drzewa 

owocowe, a wśród nich także drzewo oliwne, którego owoc dostarcza oleju, służącego do 

przyrządzania krzyżma świętego. Już Dawid oglądając w duchu proroczym tajemnice Twej 

łaski, zapowiedział, że namaszczenie olejem rozjaśni nasze oblicze. A gdy ongiś wody 

potopu obmyły świat ze zbrodni, gołębica zwiastowała ziemi pokój przynosząc gałązkę 

oliwną, zapowiedź przyszłego daru. W czasach odkupienia znaki te wyraźnie się spełniły, 

gdy po umyciu w wodzie chrzcielnej wszystkich popełnionych przestępstw, namaszczenie 

tą oliwą rozwesela i wypogadza nasze oblicza. Dlatego też poleciłeś słudze Twojemu 

Mojżeszowi, by brata swojego Aarona obmył wodą i przez namaszczenie tym olejem 

 
10  Tamże, s. 61-62: „Expleto enim canone dicit: Oremus. Praeceptis salutaribus moniti. Sequitur oratio 

dominica. Et iterum subsequitur alia oratio Libera nos, quaesumus, domine. Ipsa expleta confragis et tegis 

de sindone altaris munera et ascendis ad sedem. Ibique oblato a diacono alio oleo ad benedicendum et dicis: 

Dominis uobiscum. Respondetur: Et cum spiritu tuo. Dicit: Oremus. Et intras: Deus incrimentorum et 

profectuum spiritalium munerator, qui uirtute sancti spiritus tui inbecillarum mentium rudimenta 

confirmas: te oramus, domine, ut uenturis ad beatae regenerationis lauacrum, tribuas per unctionem istius 

creaturae purgationem mentis et corporis, ut si quae illis aduersantium spirituum inherere reliquiae, ad 

tactum, sanctificati olei huius abscedant. Nullis spiritalibus nequitiis locus, nulla refugiis uirtutibus sit 

facultas, nulla insidiantibus malis latendi licentia relinquatur, sed uenientibus ad fidem seruis tuis et sancti 

spiritus operatione mundandis sit unctionis huius praeparatio utilis ad salutem, quam etiam per caelestis 

regenerationis natiuitatem in sacramento sunt baptismatis adepturi: per dominum nostrum Iesun Christum, 

qui uenturus est iudicare saeculum per ignem” (tłum. własne w oparciu o Mszał Rzymski łacińsko-polski…, 

s. 186-187). 
11  K. LIJKA, Poświęcenie krzyżma…, s. 319. 
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ustanowił kapłanem. Lecz jeszcze większe wyróżnienie spotkało olej, gdy Syn Twój a nasz 

Pan Jezus Chrystus, zażądał od Jana chrztu w falach Jordanu. Zesłałeś Nań Ducha Świętego 

w postaci gołębicy, a głosem z nieba dałeś świadectwo, że On jest tym Jednorodzonym, 

w którym sobie najbardziej upodobałeś. Stwierdziłeś w ten sposób jawnie, że o nim to 

śpiewał prorok Dawid, że ma być namaszczony olejem radości przed tymi, co losy z nim 

dzielą. Prosimy Cię przeto, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez 

Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Pana naszego, abyś raczył tym błogosławieństwem 

uświęcić ten olej. Niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi 

Chrystusa, Syna Twojego, od którego świętego Imienia krzyżmo wzięło swą nazwę. Stąd 

namaszczani byli kapłani, królowie, prorocy i męczennicy. Niech dla wszystkich, którzy 

odrodzą się z wody i Ducha Świętego, olej ten będzie krzyżmem zbawienia, niech im da 

udział w życiu wiecznym i uczestnictwo w chwale niebieskiej: Przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, Twojego Syna”12. 

 Następnie celebrans przystępował do sporządzenia oleju egzorcyzmowanego. 

Rubryka informująca o zmieszaniu balsamu z oliwą sugerowała, że chodzi o krzyżmo 

święte. Dalszy rozwój liturgii w kolejnych sakramentarzach wskazuje na odmienny 

wniosek13 . W drugiej części oracji pojawia się protokół inicjalny prefacji, co pozwala 

domniemywać, że także olej egzorcyzmu, zwany obecnie olejem katechumenów był 

błogosławiony w nieco bogatszej formie.  

 

 
12  Liber Sacramentorum Romanae Aecclesiae…, s. 62-63:  “Iterum dicis: Dominus uobiscum. Respondetur: 

Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Respondetur: Habemus a domino. Gratias agamus domino deo nostro. 

Respondetur: Dignum et iustum est. Uere dignum et iustum est, aequum et salutare nos tibi semper hic et 

ubique gratias agere, domine, sancte pater, omnipotens aeterne deus. Qui in principio inter cetera bonitatis 

et pietatis tuae munera terram producere fructifera ligna iussisti, inter quae huius pinguissimi liquoris 

ministrae oleae nascerentur, quarum fructus sacro chrismati deseruiret. Nam David prophetico spiritu 

gratiae tuae sacramenta praenoscens, uultus nostros in oleo exhilarandos esse cantauit. Et cum mundi 

crimina diluuio quondam expiarentur effuso, similitudinem futuri muneris columba demonstrans per oliuae 

ramum pacem terris redditam nunciavit. Quod in nouissimis temporibus manifestis est effectibus 

declaratum cum baptismatis aquis omnium criminum comissa delentibus, haec olei unctio uultos nostros 

iocundos efficiat ac serenos, Inde eciam Moysen famulo tuo mandata dedisti, ut Aaron fratrem suum prius 

aqua lotum per infusione huius unguenti constituerit sacerdotem. Accessit ad hoc amplior honor, cum filius 

tuus dominus noster Iesus Christus lauare a Iohanne undis Iordanicis exegisset, et spiritu sancto in columbae 

similitudine desuper misso unigenitum tuum, in quo tibi optime conplacuisse testimonio subsequentis uocis 

ostenderis, hoc illud esse manifestissime conprobaris, quod eum oleo laeticiae prae consortibus suis 

unguendum Dauid propheta caecinisset. Te igitur deprecamur, domine, sancte pater, omnipotens aeterne 

deus, per Iesum Christum filium tuum dominum nostrum, ut huius creaturae pinguidinem sanctificare tua 

benedictione digneris et in sancti spiritus inmiscere uirtutem per potenciam Christi tui, a cuius sancto 

nomine chrisma nomen accepit, unde uncxisti sacerdotes, reges, prophetas et martyres tuos, ut sit his qui 

renati fuerint ex aqua et spiritu sancto chrisma salutis, eosque aeternae uitae participes et caelestis gloriae 

facias esse consortes: per eundem dominum nostrum Iesum Christum filium tuum” (tłum. własne w oparciu 

o Mszał Rzymski łacińsko-polski…, s. 181-185). 
13  K. LIJKA, Poświęcenie krzyżma…, s. 319. 
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 Na początku biskup egzorcyzmował olej:  

„Zaklinam cię, oleju, w imię Boga Ojca wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa i w imię 

Ducha Świętego, aby przez to wezwanie władzy Trójcy i mocy Boga, wszelka przewrotna 

moc nieprzyjaciela, wszelka pradawna złość diabelska, wszelka gwałtowna napaść, wszelka 

niepewna i ciemna ułuda niech będą zniweczone, odstąpią i pierzchną od tego oleju 

ustanowionego dla pożytku ludzi. Niech stanie się to namaszczenie, oczyszczone przez Boże 

sakramenty, znakiem przybrania ciała i ducha tych, którzy mają w nim namaszczenie, na 

odpuszczenie wszystkich grzechów, aby przysposobił ich ciała do przyjęcia wszelkiej łaski 

duchowego uświęcenia: przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który przyjdzie 

w Duchu Świętym sądzić żywych i umarłych, i wszechświat przez ogień: Przez Pana”14.  

Potem sakramentarz zdaje się polecać odmówienie specjalnej prefacji. Trudno 

jednak orzec, czy zachowany w edytowanych rękopisach tekst jest przykładem abrewiacji, 

czy też niechlujności kopisty (podobnie jak kuriozalne dodanie drugiej konkluzji do 

egzorcyzmu). Być może w zachowanym manuskrypcie tekst znalazł się przypadkowo (np. 

jako dawniejsza prefacja mszalna). Brzmiał on następująco:  

„Zaprawdę godne, wszechmogący, wieczny Boże. Ty odkrywając tajemnice Twoich 

misteriów, przez gałązkę w dziobie gołębicy dałeś świadectwo i ukazałeś oczom Noego, że 

gdy mieszkańcy arki będą ją opuszczać, przez Ducha Świętego i oliwę krzyżma świat 

odzyska chwałę wolności: przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić 

żywych i umarłych, i wszechświat przez ogień”15.  

Ta oracja lub prefacja nie pojawia się już później w kolejnych źródłach liturgicznych 

genealogii rytu rzymskiego. Po tej modlitwie biskup wracał do ołtarza, dokonywał 

zmieszania postaci eucharystycznych, po którym następowały obrzędy komunijne.  

 
14  Liber Sacramentorum Romanae Aecclesiae…, s. 63:  “Item olei exorcizati confectio. Hoc loco miscis 

balsamus cum oleo et sequitur hoc exorcismum. Exorcizo te, creatura olei, in nomine dei patris 

omnipotentis et in nomine Iesu Christi filii eius et spiritus sancti, ut in hac inuocationem trinae potestatis 

atque uirtutem deitatis, omnis nequissima uirtus aduersarii, omnis inueterata malicia diabuli, omnis 

uiolenciae occursio, omne confusum et caecum fantasma: eradicare et effugare et discide a creatura huius 

olei ad utilitatem hominum constituta, ut fiat haec unctio diuinis sacramentis purificata in adoptione carnis 

et spiritus eis, que ex eo ungere habent, in remissionem omnium peccatorum, ut efficiatur in eis cor porum 

ad omnem gratiam spiritalem sanctificatum: per eundem Iesum Christum dominum nostrum, qui uenturus 

est in spiritu sancto iudicare uiuos et mortuos et saeculum per ignem: per dominum” (tłum. własne w 

oparciu o Mszał Rzymski łacińsko-polski…, s. 186). 
15  Liber Sacramentorum Romanae Aecclesiae…, s. 63:  “Uere dignum, omnipotens aeternae deus. Qui 

mysteriorum tuorum secreta reuelans nemus ore columbae testatum Noe oculis ostendisti, ut disciderent 

habitatores archae per spiritum sanctum et oliuae chrisma mundo liberationis gloriam reuersuram: per 

dominum nostrum Iesum Christum, qui uernturus est iudicare uiuos et mortuos et saeculum per ignem” 

(tłum. własne). 
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 Warto zauważyć, że sakramentarze typu gelazjańskiego przewidywały jeszcze trzy 

msze na Wielki Czwartek. Takie świadectwo zawierają księgi najbliżej spokrewnione 

z Sakramentarzem gelazjańskim z VIII wieku. Wśród nich na pierwszym miejscu należy 

wymienić Sakramentarz z Gellone (koniec VIII wieku)16, umieszczający Mszę krzyżma po 

Mszy na pojednanie pokutników a przed Mszą wieczorną17. Dalej, choć różniąc się od 

pierwowzoru, jako oddzielną mszę dla konsekrowania krzyżma przewidują pochodzące 

z przełomu VIII i IX wieku Sakramentarz z Angoulême18, Sakramentarz Phillipps19 oraz 

Sakramentarz z Sankt Gallen20. 

3.1.3. Sakramentarze gregoriańskie 

 Świadectwem kolejnego etapu genealogicznego rozwoju ksiąg liturgii rzymskiej 

były sakramentarze gregoriańskie, powstające obok funkcjonujących w obiegu ksiąg typu 

gelazjańskiego. Nie stanowią one jednolitego ciągu kopii księgi dostosowanych do miejsc 

pochodzenia lub stosowania, lecz swoistą rodzinę kodeksów różnych typów. Formę niejako 

podstawową stanowi Sakramentarz hadriański, nazwany w ten sposób od imienia papieża 

Hadriana I (772-795), i jego późniejsze wariacje. Zanim jednak powstał ten egzemplarz 

(jego oryginał się nie zachował), w orbicie tej rodziny ksiąg liturgii rzymskiej pojawił się 

sakramentarz przeznaczony zasadniczo dla liturgii prezbiteralnej. 

 Egzemplarz Sakramentarza gregoriańskiego typu II z połowy IX wieku zachowany 

w bibliotece w Padwie od miejsca przechowywania przyjął nazwę Sacramentarium 

Paduense. Jest to przykład sakramentarzy prehadriańskich. W odróżnieniu od ksiąg liturgii 

papieskiej przeznaczony był, co do zasady, do użytku kościołów miejskich. Świadczy o tym 

układ formularzy liturgicznych. Na początku bowiem, przed ciągiem poszczególnych Mszy 

umieszczono w nim niektóre celebry biskupie. Wśród nich znalazła się Missa Chrismalis in 

Cena Domini21. Drugi formularz umieszczony w cyklu tekstów na poszczególne dni roku 

przeznaczony na Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej 22  sugeruje, że jeszcze ta księga 

zachowywała dwie odrębne celebracje. Jedną przeznaczoną tylko dla biskupa – Mszę 

 
16  J. MIAZEK, Wprowadzenie do Sakramentarzy, w: Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach, red. A. SUSKI, 

Toruń 2016, s. 28. 
17  Tamże, s. 647. 
18  Tamże, Toruń 2016, s. 551. 
19  Tamże, s. 238. 
20  Tamże, s. 781. 
21  Liber Sacramentorum Paduensis…, s. 163-166. 
22  Tamże, s. 236-238: “Item quae dicenda sunt in Caena Domini (…) LXXII. Item ipsa die Missa sero”.  
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krzyżma na poświęcenie olejów oraz drugą, którą sprawował prawdopodobnie także biskup 

– Mszę wieczorną Wieczerzy Pańskiej. 

 Podczas tej celebracji Missa chrismalis biskup błogosławił wszystkie oleje podczas 

Kanonu. Zanim wypowiedział formułę konkluzji przed doksologią błogosławił jako 

pierwszy olej chorych taką samą formułą, jaką przewidywał Sakramentarz gelazjański. 

Potem dodawał konkluzję Per quem haec omnia, domine, semper bona creas… Dalej 

następowało błogosławieństwo innego oleju – egzorcyzmowanego dla katechumenów. Po 

przyniesieniu go przez diakona biskup inicjował dialog: „Pan z wami”, a po odpowiedzi „I 

z duchem twoim”, wzywał do modlitwy: „Módlmy się” i odmawiał orację Deus 

incrementorum…, także w formie przekazanej przez wcześniejszy Sakramentarz 

gelazjański, choć w tym wypadku można jasno stwierdzić, że nie chodzi o pierwszy akt 

konsekracji krzyżma, lecz o błogosławienie tegoż oleju egzorcyzmu. Później jeszcze raz 

powtarzał konkluzję kanonu Per quem haec omnia, domine, semper bona creas. Lecz zanim 

wezwał do odmówienia Modlitwy Pańskiej mieszał balsam z oliwą i błogosławił krzyżmo, 

używając do tego przekazanej przez dawną tradycję prefacji konsekracyjnej. Po niej wracał 

do ołtarza i kontynuował mszę od Ojcze nasz23. Nie pojawia się już więcej niezrozumiała 

duplikacja egzorcyzmowania oleju lub konsekracji krzyżma przewidziana przez Gelasianum 

vetus.  

 Sakramentarz gregoriański Hadrianum pochodzi w swej pierwotnej wersji 

prawdopodobnie z I poł. VIII wieku24. Przekazuje jednak inną formę błogosławienia olejów 

i konsekracji krzyżma niż omawiany wcześniej Sakramentarz gregoriański Paduense. 

Obrzęd ten umieszcza w kontekście jedynej Mszy na Wielki Czwartek Wieczerzy 

Pańskiej25. Rubryki tej księgi są bardzo skąpe, dlatego nie pozwalają jednoznacznie określić 

przebiegu rytu. Po fragmencie poprzedzającym w Kanonie słowa konsekracji chleba 

redaktor księgi przypomniał, że w tym samym dniu tak konsekruje się krzyżmo na koniec 

Mszy, a zanim celebrans odmówi formułę Per quem haec omnia, Domine, semper bona 

creas przynosi się naczynia z olejami ofiarowanymi przez wiernych, które błogosławi 

zarówno papież, jak i wszyscy prezbiterzy. Po tym następuje oracja błogosławieństwa oleju 

chorych, taka jak w Gelasianum vetus i w Paduense. W tym miejscu następuje wariacja 

względem Sakramentarza gregoriańskiego typu prehadriańskiego, gdyż redaktor księgi 

 
23  Tamże, s. 163-166. 
24  J. MIAZEK, Wprowadzenie do Sakramentarzy…, s. 32.  
25  J. DESHUSSES, Le Sacramentaire Grégorien. Ses principales formes d’après les plus anciens manuscrits, 

t. I, Fribourg Suisse 1992, s. 171-175. 
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umieścił najpierw konsekrację krzyżma, dokonywaną przy użyciu formuły prefacyjnej 

zgodnie z wcześniejszą tradycją. Dopiero potem następował egzorcyzm oleju. Opuszczono 

w nim jednak dłuższą inwokację (incrementorum et profectuum spiritalium renumerator)26. 

W tej redakcji oracja benedykcji oleju katechumenów pozostała niemal niezmieniona aż do 

ostatniej rewizji obrzędów po Soborze Watykańskim II. Forma obrzędu i jego 

umiejscowienie w korpusie księgi w Hadrianum można uznać za reprezentatywne. Taki sam 

układ przekazuje także późniejszy egzemplarz zwany Sakramentarzem Trydenckim z IX 

wieku (Sacramentarium Tridentinum)27. 

3.1.4. Ordines Romani 

 Sakramentarze, co do zasady, zawierały jedynie teksty liturgiczne stosowane 

w czasie celebracji, pomijając rubryki i porządek obrzędu. Strukturę rytualną 

poszczególnych akcji liturgicznych najpierw przekazywano przez praktykę i tradycję ustną, 

a następnie spisywano ją w pojedyncze libelli, nazwane później od miejsca ich powstania 

i zawartości mianem Ordines Romani. Poszczególne Ordo zawierały opis jednego lub kilku 

powiązanych ze sobą obrzędów28. Numerację Ordines przedstawia się za ich wydaniem 

krytycznym przygotowanym przez Andrieu29. Ryt błogosławienia olejów i sporządzania 

krzyżma zawierają: Ordo XXIII, Ordo XXIV, Ordo XXVII, Ordo XXVIII, Ordo XXXB, Ordo 

XXXI i Ordo L30.  

 Ordo XXIII opisuje ceremoniał papieski Wielkiego Tygodnia z VIII wieku. Stanowi 

prawdopodobnie przewodnik spisany przez pielgrzyma podczas pobytu w Wiecznym 

Mieście i jego pamiętnik31, dlatego nie oddaje w pełni szczegółów celebracyjnych i może 

zawierać pewne uproszczenia i opuszczenia, zwłaszcza, gdy skonfrontuje się ten opis 

z tekstami zawartymi w Gelasianum vetus. Autor tegoż Ordo zanotował, że w Wielki 

Czwartek papież odprawia Mszę w okolicach godziny siódmej na Lateranie. Msza 

sprawowana jest jak zwykle w inne święta, z wyjątkiem tego, co dotyczy krzyżma, które 

tego dnia jest błogosławione. Po słowach „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami” papież 

łamie hostię na dwie części. Pozostałe hostie łamią prezbiterzy (co oznacza, że liturgia była 

 
26  Tamże. 
27  Monumenta Liturgica Ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora, red. F. DELL’ORO, H. ROGGER, t. II/A, 

Fontes Liturgici. Libri Sacramentorum, red. F. DELL’ORO, Trento 1985, s. 160-164.  
28  E. PALAZZO, dz. cyt, s. 175-185; J. MIAZEK, Wprowadzenie, w: Libri Ordinarii. Przewodnik po rękopisach, 

red. A. SUSKI, Toruń 2019, s. 21-22. 
29  M. ANDRIEU, Les Ordines Romani du haut moyen age, t. I-V, Louvain 1931-1961. 
30  Ordo L nie będzie omawiane dokładnie w tym miejscu, gdyż stało się później częścią Pontyfikału rzymsko-

germańskiego.  
31  Les Ordines Romani…, t. III, s. 265. 
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koncelebrowana). Gdy już wszystkie dary ofiarne zostaną połamane, papież sam przyjmuje 

Komunię i błogosławi wówczas krzyżmo, nakazując, aby zostało przekazane do kościołów 

tytularnych (titulos) i innych kościołów. Nie ma wzmianki o innej Mszy sprawowanej przez 

papieża w tym dniu, ani też o błogosławieniu pozostałych olejów przez papieża32.  

 Nieco bardziej szczegółowy opis konsekracji krzyżma i benedykcji oleju 

egzorcyzmowanego zawiera Ordo XXIV, spisane prawdopodobnie w Galii, przestawiające 

opis Wielkiego Tygodnia nie w liturgii papieskiej, lecz w liturgii biskupiej. Autor tego Ordo 

prawdopodobnie korzystał ze źródeł liturgii rzymskiej. Dokument ten może pochodzić 

z VIII wieku i być paralelny do sakramentarzy gelazjańskich mieszanych 33 . 

Wielkoczwartkowa liturgia olejów rozpoczyna się w zakrystii około godziny trzeciej, gdzie 

biskup własną ręką dokonuje zmieszania oliwy z balsamem. Dalej po Komunii biskupa 

następuje właściwy obrzęd konsekracji krzyżma. Dwaj akolici przynoszą do biskupa 

naczynia z olejami okryte jedwabnymi welonami. Subdiakon odbiera olej zmieszany 

w balsamem i zanosi go do archidiakona. Ten z kolei przynosi go biskupowi do ołtarza. 

Diakon trzyma naczynie przed biskupem i odkrywa lewe ramię welonu. Zanim rozpocznie 

się konsekracja krzyżma biskup trzykrotnie tchnie do naczynia z olejem. Potem zwrócony 

w stronę wschodnią głośno odmawia prefację konsekracyjną krzyżma. Gdy zakończy tę 

orację podobnie trzykrotnie tchnie nad drugim naczyniem z samym olejem i błogosławi go, 

lecz tym razem po cichu. Redaktor tego opisu zastrzegł, że naczynie z krzyżmem należy 

natychmiast po konsekracji okryć welonem, aby nikt go nie widział obnażonego. Wszyscy 

według porządku mają pozdrowić krzyżmo podtrzymywane w naczyniu przez diakona, lecz 

brak wzmianki, jak miałoby wyglądać to pozdrowienie. Po konsekracji krzyżma 

i egzorcyzmowaniu oleju biskup myje ręce i przystępuje do udzielania Komunii świętej34. 

 
32  Ordo XXIII, nr 2-8, w Les Ordines Romani…, t. III, s. 269-270: “2. Item ad missa hora quasi septima 

egreditur apostolicus de Lateranis et descendit per sanctum Iohannem ad secretarium et diaconi et 

subdiaconi cum planetis ante ipsum usque ad secretarium. 3. Postea quam de sacretario exeunt, subdiaconi 

cum albis vestibus procedunt et diaconi cum dalmaticis et ante domnum apostolicum VII acoliti cum VII 

candelabris. 4. Et post Kirieleyson, domnus apostolicus dicit: Gloria in excelsis Deo, et omnia sicut in aliis 

festis, preter Alleluia et chrisma quod eo die benedicitur. 5. Et cum dicit: Pax domini sit semper, confringit 

unam oblatam in duas partes et dat eam archidiacono et ille mitti team in patenam quam tenet minister. 6. 

Reliquas vero oblationes ipse archidiaconus expendit per presbiteros et postea frangit tam ipse quam omnes 

presbiteri. 7. Et, cum tota oblatio fracta fuerit, communicat solus apostolicus et sic benedicit chrisma et 

iubet de ipso aut de anotino oblationario aut sub ambe axandere per pitulos et per alias eclesias. 8. Similter 

et de sancto sacrificio quod servant in sexta feria et communicant et vadunt in tabernacula sua”.  
33  Les Ordines Romani…, t. III, s. 280-282.  
34  Ordo XXIV, nr 8-21, w: Les Ordines Romani…, t. III, s. 289-291: “8. Feria quinta caena domini, hora tertia, 

ingressi sacrarium induuntur dalmaticis tam pontifex quam omnes diaconi, vel omni ornamento, sedente 

pontifice in sella sua. 9. Et praeparantur amullae duae cum oleo, quarum melior defertur pontifici, ut, 

accepto balsamo et commiscitato cum oleo, manu sua impleat eam; illam vero aliam ministri retineant 

plenam. 10. Et pontifex, lotis manibus, procedit cum septem cereostata ad missas. Dicta antiphona ad 
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Także ten ryt nie zawiera wzmianki o błogosławieniu oleju chorych, choć pojawia się w nim 

błogosławienie oleju egzorcyzmu (oleju katechumenów). Taki sam obrzęd konsekracji 

krzyżma i przygotowania oleju świętego do innych namaszczeń zawiera późniejsze Ordo 

XXVII, prawdopodobnie pochodzenia galijskiego z drugiej połowy VIII wieku. Oprócz 

pewnych drobnych korekt nie wprowadzono znaczących zmian rytualnych w samym 

obrzędzie35. 

 Ordo XXVIII stanowi zgallikanizowaną formę poprzednich tekstów, uzupełnioną 

jednakże o rzymskie tradycje wcześniejsze. Pochodzi prawdopodobnie z frankońskich 

 
introitum, dicit orationem. 11. Legitur apostolus: Fratres, convenientibus vobis in unum, usque: ut non cum 

hoc mundo damnemur. Sequitur responsorium graduale Christus factus est pro nobis. 12. Legitur 

evangelium secundum Iohannem, cap. CXII: In illo tempore, sciens Iesus quia venit hora eius, usque: 

quemadmodum ego feci vobis, ita et vos faciatis. Et deinceps peragitur missa ordine suo. 13. Qua expleta, 

communicat solus episcopus et diaconus confirmat eum cum calice illa tantummodo die. 14. Postquam 

communicaverit, ponit calicem super altare: deinde, accepta a subdiacono patena, ponit iuxta calicem de 

latere sinistro et statim cooperitur a duobus diaconibus de sindone munda, quam prius praeparaverant in 

ore altaris, e regione pontificis, post corporalem expansam. 15. Et continuo duo acoliti involutas ampullas 

cum sindone alba syrica, ita ut videri possint a medio, tenent in brachio sinistro, proiectis sindonibus super 

scapulam sinistram, ita ut peringant scapulam dextram, quatenus possint dependentia retinere. 16. A quibus 

sub humero stantibus venit subdiaconus et accipit ampullam commixtam una cum sindone et dat eam 

archidiacono et ille defert pontifici ante altare. 17. Tunc pontifex respiciens ad orientem et diaconus tenet 

ante ipsum ampullam in sinistro brachio revoluta sindone; ut supra praefiximus. Et dicit pontifex: Sursum 

corda. Resp.: Habemus ad dominum. Et intrat in consecratione chrismatis excelsa voce. 18. Sed antequam 

benedicatur, insufflat et alat ter in amullam. 19. Qua expleta benedicit ampullam olei ordine quo supra 

delatam. Et similiter alat in ipsa ter, sed tacite. 20. Ampullam autem, quae cum crismate est, statim et 

benedicta fuerit, cooperitur ut a nemine nuda videtur, sed, tenente eam acholito, omnes eam per ordinem 

salutant. 21. Hoc expleto, ablutis manibus, pontifex venit ante altare et communicat omnis populus ordine 

suo”. 
35  Ordo XXVII, nr 21-43, w: Les Ordines Romani…, t. III, s. 352-355: “21. Feria V caenae domini, hora tertia, 

ingressi sacrarium induuntur dalmaticis tam pontifex quam omnes diaconi, vel omni ornamento, sedente 

pontifice in sella sua. 22. Et praeparantur amullae duae cum oleo, quarum melior defertur pontifici, ut, 

accepto balsamo et cummiscitato cum oleo, manu sua impleat eam; illam vero aliam ministri retineant 

plenam. 23. Et pontifex, lotis manibus, procedit cum septem cereostata ad missas. Dicta antiphona ad 

introitum, dicit orationem. 24. Legitur apostoli lectio: Fratres, convenientibus vobis in unum, usque: ut non 

cum hoc mundo damnemur. Sequitur Responsum Graduale Christus factus est pro nobis. 25. Legitur 

evangelium secundum Iohannem, cap. CXII: In illo tempore sciens Iesus quia venit hora eius, usque: 

quemadmodum ego feci vobis, ita et vos faciatis. Et deinceps peragitur missa ordine suo. 26. Qua expleta, 

communicat solus episcopus ante altare et diaconus confirmat eum cum calice illa tantummodo die. 27. 

Postquam communicaverit, ponit calicem super altare: deinde, accepta a subdiacono patena, ponit iuxta 

calicem de latere sinistro et statim cooperitur a duobus diaconibus utrumque de sindone munda, quam prius 

praeparaverant in ore altaris, e regione pontificis, post corporalem expansam. 28. Et continuo duo acoliti 

involutas ampullas cum sindone alba sirico, ita ut videri possint a medio, tenent in brachio sinistro, proiectis 

sindonibus super scapulam sinistram, ita ut peringant scapulam dextram, quatenus possint dependentia 

retinere. 29. A quibus sub humero stantibus venit subdiaconus et accipit ampullam commixtam una cum 

sindone et dat eam archidiacono et ille defert pontifici ante altare. 30. Tunc pontifex respiciens ad orientem 

et diaconus tenet ante ipsum ampullam in sinistro brachio revoluta sindone, ut supra praefiximus. Et dicit 

pontifex: Sursum corda. Respondit: Habemus ad dominum. Et intrat in consecratione chrismatis excelsa 

voce. 31. Sed antequam benedicatur, alat ter in ampullam. 32. Qua expleta, benedicit ampullam olei tacite 

ordine quo supra delatam. Et similiter alat in ipsa ter. 33. Ampullam autem, quae cum crismate est, statim 

ut benedicta fuerit, cooperitur ut a nemine nuda videatur, sed, tenente eam acolito, omnes eam per ordinem 

salutant, quam episcopus et diaconi prius eam nudam salutent. 34. Hoc expleto, ablutis manibus, pontifex 

venit ante altare et communicat omnis populus ordine suo. A feria V vespere nuda sint altaria usque mane 

sabbato et ipsa die ad vesperum non cantatur responsorium”. 
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skryptoriów i powstało nie później niż przez rokiem 800. Struktura rytualna nie obiega 

znacząco od poprzednich Ordines, zwłaszcza Ordo XXIV i XXVII, umieszczając jednak, 

w zgodzie z używanymi wówczas sakramentarzami, błogosławieństwo oleju chorych 

w Kanonie mszalnym36. Po rubryce określającej perykopę ewangeliczną do odczytania, 

autor tekstu dodał, że zanim biskup wypowie słowa „Przez którego wszystkie te dobra 

ustawicznie stwarzasz”, błogosławi olej dla chorych, ofiarowany przez wiernych37.  

 Ordo XXXB stanowi kompilację różnych wcześniejszych opisów obrzędów 

Wielkiego Tygodnia. Zostało spisane prawdopodobnie w środowisku frankońskim i ma 

gallikańską proweniencję, choć w swej terminologii zdaje się używać nazewnictwa liturgii 

papieskiej. Jest zgodne zarówno z Sakramentarzami gelazjańskimi i Sakramentarzami 

gregoriańskimi. Stanowi dotychczas najbardziej szczegółowy opis obrzędu 

błogosławieństwa olejów. Nie zawiera jednak wzmianki o momencie, w którym dokonuje 

się zmieszania oliwy z balsamem. Podaje także ważne informacje o rycie błogosławieństwa 

oleju chorych, w dotychczasowych źródłach pomijanym38. Teksty liturgiczne, do których 

odsyła, sugerują, że celebracja krzyżma została włączona w strukturę Mszy Wieczerzy 

Pańskiej.  

 
36  Les Ordines Romani…, t. III, s. 381-387. 
37  Ordo XXVIII, nr 11-24, w: Les Ordines Romani…, t. III, s. 394-396: “11. Hora autem tertia, ingressi 

sacrarium induuntur dalmaticis tam pontifex quam omnes diaconi, vel omni ornamento, sedente pontifice 

in sella sua. 12. Et praeparantur apmullae duae cum oleo, quarum melior defertur pontifici, ut, accepto 

balsamo et commiscitato cum oleo, manu sua impleat eam; illam vero aliam ministri teneant. 13. Et 

pontifex, lotis manibus, procedit cum septem cereostata ad missas. Dicta autem antiphona ad introitum, 

dicit Gloria in excelsis Deo et orationem. 14. Legitur apostoli lectio: Fratres, convenientibus vobis in unum, 

usque: ut non cum hoc mundo damnemur. Sequitur gradale Christus factus est pro nobis. 15. Legitur 

evangelium secundum Iohannem, cap. CXII: In illo tempore, sciens Iesus quia venit hora eius, usque: 

quemadmodum ego feci vobis, ita et vos faciatis. Atequam dicatur: Per quem haec omnia, benedicit oleum 

pro infirmis quod populus offert et deinceps peragitur missa ordine suo. 16. Qua expleta, communicat 

episcopus solus ante altare et diaconus confirmat eum cum calice illa tantummodo die. 17. Postquam 

communicaverit, ponit calicem super altare: deinde, accepta a subdiacono patena, ponit iuxta calicem de 

latere sinistro et statim cooperitur a duobus diaconibus utrumque de sindone munda, quam prius 

praeparaverant in ore altaris, e regione pontificis, post corporalem expansam. 18. Et continuo duo acolyti 

involutas ampullas cum sindone alba serico, ita ut videri possint a medio, tenent in brachio sinistro, proiectis 

sindonibus super scapulam sinistram, ita ut pertingat scapulam dextram, quatenus possint dependentia 

retinere. 19. A quibus sub humero stantibus venit subdiaconus et accipit ampullam commixtam una cum 

sindone et dat eam archidiacono et ille defert pontifici ante altare. 20. Tunc pontifex respiciens ad orientem 

et diaconus tenet ante ipsum ampullam in sinistro brachio revoluta sindone, ut supra diximus. Et dicit 

pontifex: Sursum corda. Resp.: Habemus ad dominum. Et intrat in consecratione chrismatis excelsa voce. 

21. Sed, antequam benedicatur, alat ter in ampullam. 22. Qua expleta, benedicit ampullam olei ordine quo 

supra delatam et similiter alat in ipsa, sed tacite. 23. Ampullam autem, quae cum chrismate est, statim ut 

benedicta fuerit, cooperitur ut a nemine nuda videatur, sed, tenente eam acolyto, omnes eam per ordinem 

salutent, quam episcopus et diaconi prius eam nudam salutant. 24. Hoc expleto, ablutis manibus, pontifex 

venit ante altare et communicat omnis populus ordine suo et servat de Sancta usque in crastinum”. 
38  Les Ordines Romani…, t. III, s. 461-464. 
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Msza przebiegała jak zwykle aż do końca Kanonu. Zanim papież (biskup) zakończył 

ostatnią modlitwę wstawienniczą słowami Per quem haec omnia Domine diakoni zabierali 

ze stopni prezbiterium naczynia z olejem przyniesionym przez wiernych i trzymali je przed 

ołtarzem, kiedy papież je błogosławi. Pozostające na stopniach prezbiterium oleje 

błogosławili biskupi i pierwsi spośród prezbiterów. Tak samo papież, jak i pozostali szafarze 

odmawiali nad olejem dla chorych po cichu modlitwę Emitte, Domine, Spiritum Sanctum 

Paraclitum. Potem papież dodawał konkluzję Kanonu przed doksologią, a diakoni zanosili 

naczynia z olejami na ich właściwe miejsce. Konsekrację krzyżma i egzorcyzmowanie oleju 

dla katechumenów umiejscowiono po łamaniu chleba, śpiewie Agnus Dei i Komunii 

papieża. Proces przedstawienia oleju zmieszanego z balsamem przebiegał uroczyście 

i stopniowo. Gdy subdiakon regionalny i archidiakon przyjdą do papieża z olejami, papież 

tchnął trzykrotnie na oliwę zmieszaną z balsamem, czyniąc znak krzyża i mówiąc In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti. Następnie przystępował do błogosławieństwa krzyżma 

słowami Vere dignum. Po tym krzyżmo odnoszono na właściwe dla niego miejsce w takim 

samym porządku, a jakim przyniesiono je do papieża. Proces błogosławienia oleju dla 

katechumenów przebiegał podobnie z tym wyjątkiem, że modlitwę błogosławieństwa tym 

razem papież odmawiał po cichu. Mszę kontynuowano od Komunii duchowieństwa i ludu39.  

 
39  Ordo XXXB, nr 5-23, w: Les Ordines Romani…, t. III, s. 467-470: “5. In eadem die, ora V, procedunt ad 

ecclesiam et mutant se vestimentis suis tam pontifex quam et diacioni cum dalmaticis et subdiaconi non 

induunt planitas. 6. Deinde egreditur pontifex de sacrario cum diaconibus et VII cereostata ante eum, et 

cetera, sicut mos est in die sollemni. 7. Dum transierit per medium scolae, annuit primum scolae ut dicatur 

Gloria. 8. Et antequam ascendat ad altare, dat pacem priori episcopo et priori presbitero seu et diaconibus 

omnibus. 9. Et veniens ante altare et reclinans se ad oracionem prostratus in terram, usquedum dicit versum 

ad repetendum. Deinde psallit ad sedem. 10. Et dum finierit Kirie eleison scola, dicit Dominus vobiscum 

et sequitur oracio Deus a quo et Iudas. Deinde leccio apostoli et responsorium, deinde evangelium. 

Offerente populo, dicit scola offertorium Dextera domini. 11. Dum venerit ad finem, in verbis in quibus 

coeperit dicere: intra quorum nos consortium non aestimator meritis sed veniae, quaesumus, largitor 

admitte, per Christum dominum nostrum, tunc vadunt diaconi et tollent ampullas cum oleo, que ponuntur 

a diversis in podia, et tenent eas super altare et benedicuntur a pontifice; residue vero, quae remanent super 

cancellos dextra levaque iuxta altare, ascendunt episcopi et priores presbiteri, ab eis benedicuntur. 12. Qua 

benedictione olei completa, subiungit pontifex et dicit: Per quem hec omnia, domine, semper bona creas, 

et revocantur ampullae a diaconibus per loca sua. 13. Hec autem benedictio dicitur super oleum secreto, 

tam a pontificibus quam et ab episcopis vel a presbiteris: Emitte, domine, spiritum sanctum tuum paraclitum 

et ipse suum oleum ad unguendum infirmum. 14. Oratione completa, dicit pontifex: Per quem hec omnia, 

domine, et cetera; deinde oratione dominica et sequitur Libera nos, quaesumus, domine, et dicit: Pax domini 

sit semper vobiscum. 15. Et vadit ad sedem et confrangunr sacerdotes Sancta seu et diaconi et interim 

psallitur Agnus Dei. 16. Deinde communicat pontifex tantum et diaconus cooperit Sancta seu et calice super 

altare cum corporale. Similiter et acoliti cooperiunt sciffos cum pallas, tenentes eos. 17. Et venit pontifex 

ante altare et habens suaiuva duas amullas infra presbiterium, una cum balsamo confecto et alia cum oleo 

purissimo, et venit ad eum regionarius secundus et accepit ab eo ampullas cum balsamo involuta cum 

mafortio sirico et de ipso ponit super scapula sinistra caput unum qui eam recepturus est; similiter recipit 

eam regionarius primus a subregionario secundo. 18. Deinde subdiaconus regionarius et archidiaconus infra 

cancellos stans similiter recepit eam et vadet ante pontificem et stat ante eum cum ampulla. 19. Et exalat in 

eam pontifex tribus vicibus et faciens crucem super eam, dicendo In nomine patris et filii et spiritus sancti. 

20. Et sequitur benedictio decantando sicut et Vere dignum. 21. Ipsa explera, revocantur ampullae per 
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Obrzęd błogosławieństwa olejów w Wielki Czwartek opisuje także Ordo XXXI, 

spisane prawdopodobnie w pod koniec IX wieku na północy Francji40. W porównaniu do 

wcześniejszych tekstów tego rodzaju nosi dużo podobieństwa do Ordo XXVIII, pomijając 

niektóre szczegóły zawarte w Ordo XXXB. W celebracji Mszy Wielkiego Czwartku 

połączono występujące w dawniejszych wiekach rytuały: pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, 

sporządzenie świętych olejów i pojednanie publicznych pokutników. Ze znaczniejszych 

szczegółów obrzędowych w odniesieniu do konsekracji krzyżma warto zauważyć rubrykę 

wskazującą na moment konsekracji krzyżma. Dla redaktora Ordo stanowiły ją słowa 

występujące w drugiej części prefacji konsekracyjnej, rozpoczynające się od inwokacji 

znanej także z Kanonu rzymskiego: Te igitur deprecamur, Domine sancte pater omnipotens 

eterne Deus. Olej chorych, zgodnie z rubryką znajdującą się także w Sakramentarzu 

gregoriańskim, błogosławił zarówno papież, jak i wszyscy prezbiterzy podczas Kanonu. 

Konsekracja krzyżma i egzorcyzmowanie oleju katechumenów odbywało się po Komunii 

celebransa, a przed Komunią duchowieństwa i wiernych41. 

 
ordinem sicut acceperunt. 22. Similiter et alia ampulla cum oleo purissimo portatur ante pontificem ab alio 

diacono, sicut superius; et alat in eam ter, sicut supra. 23. Deinde benedicit eam secreto et iterum revocat 

eam ad suaiuva per ordinem, sicut superius. 24. Deinde communicat cunctus clerus seu et populi. 23. Missa 

completa, dicit diaconus: Ite missa est. Et reservantur Sancta usque in crastinum”.  
40  Les Ordines Romani…, t. III, s. 487. 
41  Ordo XXXI, nr 16-28, w: Les Ordines Romani…, t. III, s. 493-495: “16. Repetitio de ordine cene domini. 

Feria quinta cene domini, hora diei tercia, ingressi ingressi sacrarium induantur dalmaticis tam pontifex 

quam omnes diaconi vel omni ornamento. 17. Et sedente pontifice in sella sua, praeparentur ampulle due 

cum oleo, quarum melior defertur pontifici, ut, accepto balsamo commixto cum oleo, manu sua impleat 

eam; illam vero aliam ministri retineant plenam. 18. Et pontifex, lotis manibus, procedit cum VII cereostatis 

ad missas. Dicta autem antiphona ad introitum Nos autem gloriari oporter, procedat pontifex cum versu et 

non dicatur Gloria, sed cum alio versu procedat. Neque pacem det presbiteris vel diaconibus, nec 

Kyrieleyson dicatur, nec Dominus vobiscum, sed tantum Oremus et dicat orationem Deus a quo et Iudas. 

19. Legatur lectio apostoli: Fratres, convenientibus vobis in unum, usque: ut non cum hoc mundo 

damnemur. Sequitur gradale Christus factus est, cum versu suo. 20. Legatur evangelium secundum 

Iohannem, cap. CXII: Sciens Iesus quia venit hora eius, usque: et vos ita faciatis. Hic inserenda est 

reconciliatio penitentium et deinceps peragitur missa ordine suo usque in dinem secrete, ubi, antequam 

dicatur Per quem hec omnia, domine, semper bona creas, leventur ampulle quas offerunt populi et benedicat 

tam pontifex quam omnes presbiteri. 21. Et inde, expleta missa usque ad hanc benedictionem: Et pax domini 

sit semper vobiscum, communicet solus pontifex ante altare et confirmet eum diaconus cum calice. 22. Et 

non cantetur in ipsa die Agnus Dei, sed mox illa tantummodo die, postquam communicaverit pontifex, 

ponat diaconus calicem super altare; deinde, accepta a subdiacono patena, ponat iuxta calicem de latere 

sinistro et statim cooperiantur utraque a duobus diaconibus de sindone munda, quam prius praeparaverant 

in ore altaris e regione pontificis post corporalem pallam expansam. 23. Et continuo duo accoliti involutas 

ampullas cum sindone alba serica, ita ut videri possint a medio, teneant in brachiis suis sinistris, proiectis 

sindonibus super scapulas sinistras, ita ut pertingant scapulas dextras, quatinus possint dependentia retinere. 

24. Et ab uno eorum qui commixtam cum balsamo tenet ampullam veniens subdiaconus accipiat eandem 

ampullam cum sindone et similiter archidiaconus involvens sindone accipiat eam cum subdiacono et deferat 

illam pontifici ante altare et tenens illam in sinistro brachio involutam in sindone delatam pontifici ante 

altare. 25. Sed cum venerit ad locum ubi benedici debet chrisma, id est ubi dicitur: Te igitur deprecamur, 

Domine sancte, pater omnipotens, eterne Deus, antequam benedicatur, anhelet pontifex ter in ampullam et, 

respiciens sursum ad orientem, dicat pontifex: Sursum corda et resp.: Habemus ad dominum. Gratias 

agamus domina Deo nostro, et resp.: Dignum et iustum est. Et intret in consecrationem chrismatis excelsa 
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3.2. Błogosławienie olejów i konsekracja krzyżma w pontyfikałach 

przedtrydenckich 

 Kolejny etap kodyfikacji liturgii biskupiej obrządku rzymskiego stanowi redakcja 

pierwszych pontyfikałów, czyli ksiąg przeznaczonych dla biskupa, zawierających z jednej 

strony materiał przekazany przez Sakramentarze (formuły euchologijne), a z drugiej sposób 

sprawowania obrzędów zawarty w poszczególnych Ordines Romani. Pontyfikały doby 

przedtrydenckiej nie stanowiły uporządkowanego chronologicznie zbioru kolejnych 

editiones typicae, znanych od czasów ujednolicenia liturgii rzymskiej po Soborze 

Trydenckim, lecz kolekcję różnorodnych kodeksów liturgicznych, dla których wspólnym 

mianownikiem, niejako powtarzającym się genem, było przeznaczenie zawartych w nich 

tekstów właśnie dla biskupa. Były to księgi w przewarzającej większości o charakterze 

prywatnym, choć stosowane w kurii papieskiej nabierały rangi wzorca dla innych Kościołów 

partykularnych.  

Na tym etapie rozwoju liturgii benedykcji olejów należy przede wszystkim 

prześledzić kolejno: Pontyfikał rzymsko-germański z X wieku, Pontyfikał rzymski z XII 

wieku, Pontyfikał Kurii Rzymskiej z XIII wieku, Pontyfikał Duranda z XIII wieku oraz 

pierwszą edycję drukowaną Pontyfikału (Pontificalis liber) Piccolominiego z końca XV 

wieku42. 

3.2.1. Pontyfikał rzymsko-germański z X wieku 

 Nie wliczając kilku, nielicznych, protopontyfikałów z IX wieku 43 , Pontyfikał 

rzymsko-germański z X wieku można uznać za prototyp nowej księgi przeznaczonej dla 

biskupa. Powstał prawdopodobnie w połowie X wieku w opactwie św. Albana w Moguncji, 

a z uwagi na znaczenie tego ośrodka dla życia kościelnego średniowiecznej Europy, 

rozpowszechnił się w liturgii Kościoła łacińskiego, stając się niejako kamieniem milowym 

 
voce. 26. Qua benedictione expleta, benedicat tacite ampullam olei ordine quo supra delatam, in quam 

similiter anhelet ter, antequam benedicat eam. 27. Amulla autem que cum chrismate est, statim ut benedicta 

fuerit, cooperiatur ut a nemine nuda videatur, sed, tenente eam accolito, omnes eam per ordinem salutent 

coopertam, postquam autem episcopus et diaconi prius nudam salutaverint. 28. Hoc expleto, lotis manibus 

pontifex veniat ante altare et communicat clerus et populus ordine suo et serventur Sancta usque in 

crastinum, unde possit populus communicari”.  
42  J. MIAZEK, Rękopiśmienne Pontyfikały przedtrydenckie, Warszawie Studia Pastoralne 31 (2018) nr 4, 

s. 133-145; A. SUSKI, A. TONIOLO, M. SODI, Pontificali pretridentini (secc. IX-XVI). Guida ai manoscritti 

e concordanza verbale, Toruń 2019, s. 20.  
43  J. MIAZEK, Rękopiśmienne Pontyfikały przedtrydenckie…, s. 135; Wśród tych protopontyfikałów warto 

wymienić m.in.: Kodeks 363 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Fryburgu Bryzgowijskim, Kodeks 138 

z Arcybiskupiej Diecezjalnej i Katedralnej Biblioteki w Kolonii, cymelium 14510 z Państwowej Biblioteki 

Bawarskiej, Kodeks 92 z Biblioteki Kapitularnej w Weronie: A. SUSKI, A. TONIOLO, M. SODI, Pontificali 

pretridentini (secc. IX-XVI)…, s. 192, 205, 285, 503. 
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na drodze ewolucji rzymskich ksiąg liturgicznych. Zawarte w nim obrzędy są świadectwem 

wzajemnego przenikania się liturgii Kościoła rzymskiego z liturgiami galijskimi44. Autor 

kompilacji bazował prawdopodobnie na dostępnych mu kolekcjach Ordines 

i sakramentarzach, nie tylko rzymskich, lecz z dużą dozą pewności – frankońskich 

i ambrozjańskich. 

 Redaktor tej księgi liturgicznej umiejscowił ryt błogosławienia olejów i konsekracji 

krzyżma pośród porządku obrzędów Wielkiego Czwartku. Najpierw odnotował, że w tenże 

sam Wielki Czwartek wczesnym rankiem służba winna przygotować wszystko, co jest 

konieczne do konsekracji krzyżma: trzy naczynia pełne najczystszego oleju, po jednym na 

olej chorych, olej katechumenów i największe z olejem na krzyżmo. Naczynia te należało 

okryć jedwabnym welonem, przy czym tylko olej na krzyżmo welonem z białego jedwabiu. 

O balsam na krzyżmo miał się postarać sam biskup45. Trudno odnaleźć powód takiego 

wyróżnienia tej substancji, lecz prawdopodobnie przemawiał za tym zmysł praktyczny – 

balsam jako trudnodostępna wonna żywica był drogi, zaś oliwa występowała 

w powszechnym użyciu. Tenże Pontyfikał po raz pierwszy wymienia wprost trzy rodzaje 

olejów świętych, które mają być błogosławione w konkretnym ich przeznaczeniu.  

 Poranek Wielkiego Czwartku w liturgii biskupiej opisanej w tymże Pontyfikale 

rozpoczynał się od celebracji synodu, odbywanego zgodnie z przepisami kanonów. Po jego 

zakończeniu dzwony miały ogłaszać konieczność udania się do kościoła, w którym miała 

nastąpić konsekracja krzyżma. Trudno jednak wyobrazić sobie, że takie zgromadzenie 

odbywało się corocznie. Być może redaktor kodeksu korzystał z luźno powiązanych ze sobą 

rytów, kompilując z nich to, co jemu wydawało się najbardziej właściwe, lecz niekoniecznie 

odpowiadało rzeczywistej praktyce życia liturgicznego. Po synodzie następowało 

pojednanie publicznych pokutników46.  

 Celebracja eucharystyczna rozpoczynała się około godziny trzeciej. Zgodnie 

z przepisem tej księgi liturgicznej, dzwony miały ogłaszać czas liturgii, aby wszyscy 

przybyli do kościoła, w którym ma być konsekrowane krzyżmo. Poniekąd wskazuje to na 

 
44  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. III, s. 5; J. MIAZEK, Rękopiśmienne Pontyfikały…, 

s. 135;  
45  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, s. 59: “222. Ipsa feria Va maioris ebdomadae, id est 

cena domini, mane primo, mansionarii ordinent omnia quae sint necessaria ad consecrationem chrismatis: 

ampullas III de oleo mundissimo plenas ponentes in sacrario, unam ad oleum pro infirmis, alteram ad 

chrisma, tertiam vero ad oleum ad catechuminos unguendos, maximam illam quae ad chrisma, debet fieri 

de albo serico, alias autem de alio serico coopertas. Et pontifex provideat de balsamo”. 
46  Tamże, s. 59-67. 
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obecną jeszcze wówczas potrzebę licznego uczestnictwa wiernych w tym obrzędzie. 

Wymagano obecności co najmniej dwunastu prezbiterów, po siedmiu diakonów, 

subdiakonów i ceroferariuszy. Prezbiterzy i inni duchowni ubrani w świąteczne szaty 

liturgiczne mieli w kościele oczekiwać na biskupa, który wkroczy do niego w uroczystej 

procesji. Msza miała przebiegać w sposób właściwy dla większych uroczystości aż do 

końcowej części Kanonu mszalnego. Wówczas to bowiem następowało błogosławienie 

oleju chorych47. 

 Zanim biskup wypowiedział formułę Per quem haec omnia przynoszono do biskupa 

naczynia z olejami przyniesionymi uprzednio przez wiernych do namaszczania chorych. 

W tym szczególe rytualnym widać niekonsekwencję redaktora rytu, który najpierw 

wskazywał na przygotowanie naczynia z olejem chorych w zakrystii już w poranek 

Wielkiego Czwartku, a następnie w samym opisie obrzędu przywołuje wzięte z Ordines 

i sakramentarzy rubryki wskazujące na przyniesienie oleju chorych przez samych wiernych. 

Biskup, jak też obecni prezbiterzy błogosławili przyniesiony olej dla chorych odmawiając 

najpierw modlitwę egzorcyzmu, nieobecną we wcześniej omawianych źródłach, a następnie 

modlitwę błogosławieństwa. Najpierw odmawiano egzorcyzm, który z później dodaną 

konkluzją utrzymał się w liturgii rzymskiej aż do ostatniego wydania Pontyfikału 

rzymskiego z 1971 roku:  

„Zaklinam cię, duchu nieczysty, wszelka napaści i ułudo szatańska, w imię Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego. Opuść ten olej, aby mógł się stać duchowym namaszczeniem ku 

wzmocnieniu świątyni Boga żywego, aby Duch Święty mógł w niej zamieszkać w imię Ojca 

wszechmogącego i Jego umiłowanego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa”48.  

Następnie odmawiano błogosławieństwo: Emitte, domine, spiritum tuum 

paraclitum…, po którym olej należało odnieść na swoje miejsce w porządku, w jakim został 

przyniesiony do biskupa. W tym miejscu także należy zauważyć niekonsekwencję redaktora 

lub kopisty, który umieszcza odwołanie do wcześniejszej rubryki, która nie istnieje, gdyż 

w tymże rycie nie przewidziano wcześniej szczególnej formy ofiarowania oliwy. 

Prawdopodobnie zastosowano kalkę z wcześniejszych opisów rytu konsekracji krzyżma 

 
47  Tamże, s. 67-69. 
48  Tamże, s. 70: “Exorcismus olei. Exorciso te, inmundissime spiritus, omnisque incursio sathanae, et omne 

fantasma, in nomine patris et filii et spiritus sancti, ut recedas ab hoc oleo, ut possit effici unctio spiritalis 

ad corroborandum templum Dei vivi, ut in eo possit spiritus sanctus habitare per nomen Dei patris 

omnipotentis et per nomen dilectissimi filii eius domini nostri Iesu Christi. Et non peragatur conclusio” 

(tłum. polskie: Mszał Rzymski łacińsko-polski…, s. 177). 
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i oleju egzorcyzmu, a rubrykę tę odniesiono także do oleju chorych. Dalej Msza przebiegała 

jak zwykle aż do Komunii celebransa49.  

 Nowym elementem struktury rytowej konsekracji krzyżma, przewidzianym 

w Pontyfikale rzymsko-germańskim jest uroczysta procesja z przyniesieniem oleju na 

krzyżmo do konsekracji. Po przyjęciu Najświętszego Sakramentu biskup udaje się do swojej 

katedry i tam czeka na oleje do konsekracji. Wówczas dwunastu prezbiterów i pozostali 

duchowni udają się do zakrystii, aby w uroczysty sposób przynieść oleje. Niosą je dwaj 

akolici owinięci w welony. Na początku procesji idą dwaj akolici z zapalonymi świecami. 

Potem niesione są dwa krzyże, a między nimi idzie akolita z oliwą na krzyżmo święte. 

Następnie między posługującymi z dwoma kadzielnicami idzie akolita z olejem 

katechumenów. Dalej niesiona jest księga Ewangelii ut impleatur omne bonum. Za księgą 

idą parami najpierw prezbiterzy w liczbie dwunastu, „jako świadkowie i współpracownicy 

w tymże najświętszym misterium krzyżma”. Na końcu procesji idzie chłopięcy chór, 

śpiewając hymn „Przyjmij pieśń, Odkupicielu”, zachowany w liturgii aż do czasów 

współczesnych z wyjątkiem wersetu dotyczącego biskupa, stojącego ołtarzu, by należycie 

konsekrować krzyżmo (Stans ad aram immo supplex Infulatus pontifex / Debitum persolvit 

omne Consecrato chrismate). Gdy procesja dojdzie do ołtarza duchowni ustawiają się przy 

nim w chórze zwróceni w kierunku wschodnim w następującym wstępującym porządku: 

lektorzy, ostiariusze, akolici i subdiakoni, tak, aby subdiakon stał w najgodniejszym stopniu. 

Archidiakon obiera przyniesiony olej i odkryty z welonu przynosi przed biskupa. Jeden 

z subdiakonów podaje naczynie z balsamem diakonowi, a ten zanosi je do biskupa. Wokół 

biskupa stają w odpowiednim porządku także posługujący, którzy nieśli świece, krzyże, 

kadzielnice i księgę Ewangelii, a po jego prawej i lewej stronie staje po dwóch dwunastu 

prezbiterów – świadków i pomocników w misterium krzyżma. Diakoni stają za celebransem. 

Wtedy biskup zwraca się tak do duchowieństwa, jak i wiernych, wygłaszając stosowną 

mowę. Przykładowy tekst takiej mowy zawiera pontyfikał na dalszym miejscu50. 

 Po wygłoszeniu przemówienia o znaczeniu krzyżma w posłudze sakramentalnej 

Kościoła, biskup zwraca się w stronę wschodnią i przystępuje do konsekracji krzyżma, które 

podtrzymuje archidiakon. Najpierw biskup dokonuje zmieszania oliwy z balsamem. 

Najpierw wygłasza admonicję-błogosławieństwo na zmieszanie oliwy i balsamu, która 

 
49  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, s. 69-71. 
50  Tamże, s. 71-73. 



ROZDZIAŁ 3. RYT BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OLEJÓW I KONSEKRACJI KRZYŻMA DO XX WIEKU 

 

w niemal niezmienionym kształcie, przekazanym przez Pontyfikał rzymsko-germański, 

przetrwała w łacińskiej liturgii aż do reformy po Vaticanum II:  

„Prośmy Pana naszego wszechmogącego, który w przedziwny sposób połączył na zawsze 

z prawdziwą ludzką naturą niepojęte Bóstwo swojego Jedynego Syna, z sobą 

współwiecznego, a łaską Ducha Świętego namaścił Go olejem radości przed tymi, co dzielą 

z nim losy, aby człowiek zgubiony podstępem szatana, odzyskał dla swej duszy i ciała 

wieczne dziedzictwo, które utracił. Niech moc Trójcy Świętej pobłogosławi i błogosławiąc 

uświęci te płyny pochodzące z różnych gatunków roślin, i sprawi, by razem zmieszane stały 

się jednym. Niech każdy, na zewnątrz nim pomazany, otrzyma wewnętrzne namaszczenie, 

a wolny od wszelkiej zmazy cielesnej, niech się chlubi z udziału w Królestwie Niebieskim. 

Przez tegoż Pana naszego”51.  

Następnie dokonuje zmieszania tych dwóch substancji wypowiadając formułę 

werbalną:  

„Niech połączenie tych płynów stanie się dla wszystkich, którzy będą namaszczeni, źródłem 

łask i ochroną zbawienną na wieki wieków”52. 

 Po połączeniu materii, biskup tchnie trzykrotnie nad naczyniem z olejem na krzyżmo 

święte i powoli wypowiada formułę egzorcyzmu oleju krzyżma:  

„Zaklinam cię, oleju, przez Boga Ojca wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię, 

morze i wszystko, co je napełnia. Niech zginie i odejdzie od ciebie wszelka moc 

nieprzyjaciela, wszelka zbrojna siła diabelska, wszelka napaść i złuda szatańska. Niech 

wszyscy, którzy będą tobą namaszczeni, przez Ducha Świętego dostąpią synowskiego 

przybrania. W imię Boga Ojca wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Pana 

naszego, który z Nim żyje i króluje w jedności Ducha Świętego”53.  

 
51  Tamże, s. 73: “Oremus dominum nostrum omnipotentem, qui incomprehensibilem unigeniti filii aibique 

coeterni divinitatem mirabili dispositione verae humanitati inseparabiliter coniunxit, et gratia cooperante 

sancti spiritus, oleo exultationis prae participibus suis linivit, ut homo fraude diaboli perditus, gemina et 

singulari constans materia, perenni redderetur, de qua exciderat, hereditati, quamvis hos ex diversis 

creaturarum speciebus liquores creatos, sanctae trinitatis perfectione benedicat et benedicendo sanctificet, 

concedatque ut simul permixti unum fiant, et quicumque exterius inde perunctus fuerit, ita interius liniatur, 

quo omnibus sordibus corporalis materiae carens, se participem regni caelestis effici gratuletur. Per eundem 

dominum nostrum” (tłum. własne na podstawie: Mszał Rzymski łacińsko-polski…, s. 179-180). 
52  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, s. 73-74: “Haec commixtio liquorum fiat omnibus 

perunctis propitiatio et custodia salutaris in secula seculorum” (tłum. polskie: Mszał Rzymski łacińsko-

polski…, s. 185). 
53  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, s. 74: “Exorcizo te, creatura olei, per Deum patrem 

omnipotentem qui fecit celum et terram, mare et omnia quae in eis sunt, ut omnis virtus adversarii, omnis 

exercitus diaboli omnisque incursio et omne fantasma Sathanae eradicetur et effugetur a te, ut fias omnibus 

qui ex te unguendi sunt in adoptionem filiorum per spiritum sanctum in nomine Dei patris omnipotentis et 

Iesu Christi filii eius domnini nostri qui cum eo vivit et regnat, Deus in unitate eiusdem spiritus sancti” 

(tłum. polskie: Mszał Rzymski łacińsko-polski…, s. 180). 
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Dalej odmawia prefację konsekracyjną krzyżma w brzmieniu, jakie podawał już 

wcześniej Sakramentarz gelazjański starszy. Po zakończeniu formuły konsekracyjnej biskup 

pozdrawia krzyżmo nieokryte welonem, po nim zaś czynią to otaczający go szafarze. Okryte 

naczynie ze świętym krzyżem pozdrawiają we własnym porządku także pozostali. Gdy to 

nastąpi akolita z pełną czcią odnosi je na właściwe dla niego miejsce54. 

 Po konsekracji krzyżma bezpośrednio przystępuje się do błogosławienia oleju 

katechumenów. Biskup najpierw tchnie trzykrotnie nad naczyniem z olejem, a następnie 

odmawia egzorcyzm i modlitwę błogosławieństwa. Obydwie formuły liturgiczne 

znajdowały się uprzednio już w Sakramentarzu gelazjańskim starszym i w Sakramentarzach 

gregoriańskich 55 . Pozdrowienie nowo pobłogosławionego oleju następowało w takim 

porządku, jak uprzednio pozdrowienie nowego krzyżma, po czym naczynie z olejem ze czcią 

odnoszono na właściwe dla niego miejsce. Potem biskup wracał do ołtarza i następowała 

dalsza część liturgii eucharystycznej od łamania chleba i Komunii duchowieństwa i ludu56.  

 Pontyfikał rzymsko-germański oprócz tekstów liturgicznych umieszonych w opisie 

celebracji Mszy Wielkiego Czwartku odnoszących się do błogosławienia olejów chorych i 

katechumenów oraz konsekracji krzyżma, pomiędzy opisem nieszporów Wielkiego 

Czwartku i  rytu mandatum, a celebracjami Wielkiego Piątku umieszcza inne teksty 

dotyczące liturgii olejów. Trudno jednak ocenić, jaki zamysł przyświecał redaktorowi 

księgi: czy były to teksty ad libitum? teksty do wykorzystania w określonych 

okolicznościach? próba unifikacji różnorodnych tradycji w ramach Kościoła łacińskiego? 

Na pierwszym miejscu znajduje się inna oracja na błogosławienie oleju „na wszelkie 

osłabienie”. Treść modlitwy wskazuje podobieństwo do benedykcji oleju chorych, 

 
54  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, s. 74-75. 
55  Tamże, s. 75-76: “Exorcismus olei. Exorcizo te, creatura olei, in nomine Dei patris omnipotentis et in 

nomine Iesu Christi et spiritus sancti, ut in hac invocatione trinae potestatis atque unius virtute deitatis, 

omnis nequissima virtus adversarii, omnis inveterata malitia diaboli, omnis violenta occursio, omne 

confusum et caecum fantasma eradicetur et effugetur et discedat a creatura huius olei ad utilitatem hominum 

consituta, ut fiat haec unctio divinis sacramentis purificata in adoptionem carnis et spiritus eis qui ex eo 

ungi debent in remissionem omnium peccatorum, ut efficiantur eorum corpora ad omnem gratiam 

spiritalem accipiendam sanctificata. Per eundem dominum qui venturus est iudicare. Tunc dicatur Dominus 

vobiscum. Resp.: Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus incrementorum et profectuum spiritualium munerator, 

qui virtute sancti spiritus tui imbecillarum mentium rudimenta confirmas, te oramus, domine, ut venturis 

ad beatae regenerationis lavacrum tribuas, per unctionem istius creaturae, purgationem mentis et corporis, 

ut si quae illis adversantium spirituum inhaesere maculae, ad tactum sanctificati olei huius abscedant. 

Nullus spiritualibus nequitiis locus, nulla refugis virtutibus sit facultas, nulla insidiantibus malis latendi 

licentia relinquatur, sed venientibus ad fidem servis tuis et sancti spiritus tui operatione mundandis sit 

unctionis huius preparatio utilis ad salutem quam etiam celestis regenerationis nativitate in sacramento sunt 

baptismatis adepturi. Per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui venturus est iudicare vivos et 

mortuos et seculum per ignem”.  
56  Tamże, s. 76. 
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przywołuje bowiem passus Listu św. Jakuba oraz misję Chrystusa jako lekarza dusz i ciał. 

Wydaje się jednak, że chodzi o inny rodzaj oleju stosowany przez wiernych jako 

sakramentalium, nie zaś podczas sakramentu namaszczenia. Za tym przemawia 

wymienianie w tekście euchologijnym chorób fizycznych, o uleczenie z których prosi się 

Boga. Rubryka poprzedzająca tekst liturgiczny informuje o używaniu formuły 

w jakimkolwiek czasie i umiejscawia ją w liturgicznej akcji Mszy świętej na koniec Kanonu, 

tak jak błogosławieństwo oleju chorych57. 

Dalej redaktor księgi umiesił formuły ambrozjańskie błogosławieństwa oleju 

chorych i oleju katechumenów oraz teksty służące do konsekracji krzyżma. Nie jest jasne, 

czy możliwe było ich stosowanie poza Kościołem mediolańskim, lecz gdyby odrzucić taką 

możliwość, kopiowanie tych formuł w manuskryptach przeznaczonych przede wszystkim 

dla innych wspólnot lokalnych Kościoła zachodniego (rzymskich, galijskich, germańskich) 

należałoby ocenić jako zbędne superfluum. Wydaje się jednak uzasadnionym wniosek, 

 
57  Tamże, s. 79-80: “Item benedictio olei ad omnem languorem, quocumque tempore, et nulla in huius olei 

benedictione conclusio dicatur antequam subinferatur: Per quem haec omnia, domine, semper bona creas: 

In tuo nomine, Deus, pater omnipotens, et Iesu Christi filii tui domini nostri signo et in vitrute spiritus sancti 

hanc creaturam olei exorcizamus simulque sancti+ficamus quia ita benignus dominus per suos apostolos 

declarare dignatus est dicens: Si quis infirmatur in vobis, inducat presbiteros et orent super eum inguentes 

eum oleo in nomine domini et oratio fidei salvabit infirmum, et si in peccatis sit dimittentur ei. Et iterum 

per ipsum omnia possibilia esse credentibus docuisti et, ut cunctum seculum eius claritate salvares, sic per 

eumdem locutus es dicens: Petite et dabitur vobis, quaerite et invenietis, pulsate et aperietur vobis. 

Quapropter, domine, tua ineffabili bonitate comperta, summissis precibus credentes nullum alium dominum 

nisi te, domine, qui dives in misericordia celeriterque subvenis, peritissimum medicum imploramus ut, 

apertis caelis, spiritus sancti velocitate deducta virtutis tuae medicinam in hoc oleum propitius infundas. 

Descendat super hoc oleum pontentiae tuae donum, descendat claritas et origo virtutum, descendat 

benignitas et puritas sanitatis. Exorcizetur crucis Christi vexilio, benedicatur dextera maiestais tuae et 

corroboretur filii tui domini nostri signaculo. Praesto sint, domine, angeli et archangeli et omnis militia 

caelestis. Assit apostolorum ac martirium et fidelium sacerdotum vel etiam aliorum servorum tuorum 

dignissima oratio, sub quorum praesentia, dum in tuo nomine, domine, pater immense, hoc unguentum 

compositionis atque permixtionis dederimus liniendum corporibus infirmis, continuo peragratis visceribus 

eorum, omnem evomat violentiam fellis. Prosit, pater misericordiarum, febribus et dissenteria laborantibus 

prosit paraliticis, cecis et claudiis simulque vexaticiis. Quartana, teriana et cotidiana excutiat frigora, 

mutorum ora resolvat, arentia membra reficiat, dementiam mentis ad acientiam reocet. Dolorem capitis, 

oculorum infirmitatem, manuum, pedum brachiorum, pectoris simulque et intestinorum atque omnium 

membrorum tam intrinasecus quam extrinsecus meullarumque dolorem expellat, somnium quietis infundat 

et salutem conferat sanitatis. Si qua vero maligna vel venenosa nascentia in corporibus quorumcumque 

fuerint generata, tactus huius unguenti omnes radicitus eorum arefaciat santiones. Morsus vero bestiarum, 

canum rabiem, scorpionum, serpentium, viperarum atque omnium monstruosorum leniat dolores et 

superinducta sanitate plagarum sopiat cicatrices. Impetum quoque demonum vel incursiones spirituum 

inmundorum atque legionum malignarum vexationes, umbras et impugantiones et infestationes, artes 

quoque maleficorum Chaldeorum, augurum et divinorum incantationes et venena promiscua, quae 

spirituum inmundorum virtute nefanda et exercicio diabolico conficiuntur, iubesa, domine, per hanc 

invocationem tuam ab imis visceribus eorum omnia expelli, ut exiens inimicus de corporibus famulorum 

famularumque tuarum omnium confusus et exruciatus et nullam in eis maculam reliquens a tuis sanctis 

angelis constringetur et in inferno sicut cum expectat digna sententia gehennae ignibus mancipetur, nec 

ultra ad eos habeat ingrediendi locum, sed salvati famuli tui ab omnibus malis referant honori tuo laudes in 

perpetuum sempiternas, et sciant quia tu es, Deus, inseparabilis trinitas regnas in secula seculorum. Amen”. 
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że okresie spisywania kodeksów pontyfikałów rzymsko-germańskich niezależność 

obrządkowa różnych tradycji Kościoła łacińskiego nie była jeszcze na tyle spójna, że 

pozwalała na wzajemne przenikanie różnorodnych formuł liturgicznych między 

niepowiązanymi ze sobą źródłami rytualnymi.  

Redaktor pontyfikału najpierw umieścił formułę błogosławienia oleju chorych, choć 

w rycie ambrozjańskim następowało ono jako ostatnie w kolejności, a sam olej jeszcze 

w okresie późnego średniowiecza błogosławili także prezbiterzy podczas sprawowania 

sakramentalnego namaszczenia. Przytoczona przez Pontyfikał rzymsko-germański 

formuła58 nie znajduje się w dodatku do Pontyfikału Kościoła mediolańskiego z IX wieku, 

a w późniejszych księgach ambrozjańskich została zastąpiona rzymską formułą Emitte59. 

Dalej z kolei znalazło się błogosławieństwo oleju katechumenów60 oraz teksty związane 

z konsekracją krzyżma: wezwanie do modlitwy i oracja 61 . W dodatku do Pontyfikału 

ambrozjańskiego umieszczono je w kolejności odwrotnej, zaś sama oracja błogosławienia 

krzyżma ma formę prefacji, kończącej się śpiewem Sanctus62.  

 
58  Tamże, s. 80-81: “Benedictio olei ambrosiana ad unguendum tam infirmos quam energumenos. Domine, 

qui studio salutis humanae creaturis tuis vim benedictionis indidisti, ut, ad animarum nostrarum 

sanctificationis utilitatem, creaturarum etiam corporalium ministerio nostris salus temporibus tribueretur, 

infunde sanctificationem tuam huic oleo, ut ab his quae unxerit membra, fugatis insidiis adversariae 

potestatis, susceptione praesentis olei, sancti spiritus gratia salutaris debilitatem expellat et plenam conferat 

sospitatem, in nomine domini nostri Iesu Christi” (tłum. własne).  
59  Monumenta Veteris Liturgiae Ambrosianae, t. I…, s. 97-110. 
60  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, s. 81: “Item benedictio olei ambrosiana, quo 

unguendi sunt catechumini. Deus sacramenti huius inventor atque dispositor, qui praesentis liquoris 

pinguedine beatorum confirmasti corpora cordaque pontificum, quique in hac creatura excellentis 

nobilitatem nominis, ut eos Christinos facere indidisti, qui nitentes ac delibutos antistites innocentiae et 

variarum tribueretur forma virtutum, concede infusione sancti spiritus olim tibi placitam praesentis olei 

confirmes nobilitesque substantiam, ut quiquid ex eo in humano genere tactum fuerit, ad naturam transeat 

mox supernam, nec aliquid sibi unctionem eius vindicet hostis antiquus, sed doleat se telis beatae huius 

propugnationis addictum et pacis oleo, vetusti fruoris comprimi superbias ingemiscat. Per Christum 

dominum nostrum, per quem haec omnia”.  
61  Tamże, s. 81-82: “Prephatio chrismatis ambrosiana. Unanimes atque concordes, fratres karissimi, Dei patris 

omnipotentis auxilium misericordiae deprecemur, ut hoc unguentum quo in regali gloria populus eius 

vestiendus est caelesti benedictione et virtutis suae vigore corroboret, et legimine eius plebs in aeternum 

benedicta tueatur. Praestante domino nostro Iesu Christo, qui cum patre. Oratio ad consummandam 

chrismatis benedictionem. Dominator domine Deus, rex unctus, autor unguenti, speciosus forma, speciosior 

unctione, sacrator ipse tuus, ipse omnium consecrator, qui unguentum de potestate sanctificas, potestatem 

consecras de unguento, de unguento fecisti chrisma, de chrismate nomem quod est super omne nomen, ut 

in nomine isto sit regalis unctio christianis; in tuo ergo nomine fiat haec reatura iam chrisma, et habeatur ut 

chrisma, forma crucis, signum frontis, sacri titulus bellatoris. In hoc chrismate mulceatur auditus, 

purificetur visus, odoratus suavescat, soportetur gustus, tactus in trinitate sit solidus, ut talibus stipendiis 

domini milites decorati atque ambrosio rore madidi imperanti serviant non suadenti et signati chrismate 

sancto signiferi esse meraeantur caelestes. Per te, Iesu Christe, salvator mundi, qui vivis et regnas Deus per 

omnia secula seculorum. Amen”. 
62  Monumenta Veteris Liturgiae Ambrosianae, t. I…, s. 98-100. 
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Kolejnym, niezwykle interesującym dodatkiem umieszczonym w Pontyfikale 

rzymsko-germańskim przez jego redaktora jest wzór mowy biskupa na temat krzyżma 

świętego. Rubryki obrzędu wskazywały na jej wygłoszenie przed przystąpieniem do 

konsekracji, nie podając jednak treści tegoż przemówienia. Dołączony po opisie rytu tekst 

można więc uznać za wzór dla szafarza. Podzielony został na dwie części. Nie dotyczy on 

jednak samego tylko krzyżma, lecz niejako różnych misteriów dnia Wieczerzy Pańskiej. 

Przemawiając bowiem do zgromadzonych, biskup wskazuje, że tego dnia zakończył się 

Stary Testament, a rozpoczął Nowy: Zbawiciel spożył Paschę i wieczerzę z uczniami, po 

której został zdradzony przez Judasza, umył swoim uczniom nogi i dokonał wielu znaków 

dla zbawienia ludzi. Stąd biorą swój początek znaki liturgii: Najświętsze Ciało przechowuje 

się aż do dnia następnego, umywa się nogi braciom, obnaża się ołtarze, a pokutujący 

otrzymują rozgrzeszenie. Błogosławi się też oleje: olej dla chorych, olej do namaszczania 

katechumenów i neofitów oraz konsekruje się krzyżmo, które ma niebagatelne znaczenie 

w obrzędzie chrztu. Krzyżmem także namaszcza się nie tylko, jak w dawnym Przymierzu, 

kapłanów i królów, lecz cały lud otrzymuje konsekrację przez nałożenie rąk i wylanie Ducha 

Świętego: w chrzcie wierni odradzają się do życia, przez pochrzcielne namaszczenie 

krzyżmem uzbrajają się i umacniają do walki z wrogiem; w chrzcie otrzymują obmycie 

i odpuszczenie grzechów, po chrzcie – odnowienie i instrumenty do boju: tarczę wiary, 

przyłbicę zbawienia i miecz ducha63. 

 
63  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, s. 82-85: “Sermo generalis de confectione chrismatis. 

Magnum divinae bonitatis est indicium, fratres mei, o vos sacerdotes domini et ceteri clerici necnon et laici, 

quod nos pius conditor et redemptor noster incolumes in hunc locum congregare dignatus est, ut credimus, 

ad nostram aeternam salutem et ecclesiae catholicae sublimitatem, quia hodie exemplo nostri salvatoris et 

apostolorum suorum operandum est misterium quod absconditum fuit a saeculis saeculorum. Quapropter 

opus est non solum michi indigno sed et vobis omnibus, ut levemus corda cum manibus ad dominum in 

caelum, quatinus inde speremus auxilium quo rite possit impleri quod agendum est misterium. Nemo enim 

satis idoneus, nemo prorsus est dignus qui per se, sine divino auxilio et ceterorum adiutorio, possit hoc 

ipsum peragere, quantominus ego indignus. Hoc enim misterium tale est ut nostris peccatis pollui non 

possit, ut in epistola papae Anastasii, cap. VIII legimus, mali bona ministrando sibi tantummodo nocent, 

nec ecclesiae sacramenta commaculant. Et tale est quia, quamvis presbiteris sicut et episcopis dispensatio 

misteriorum Dei commissa sit, et quamvis in confectione divini corporis et sanguinis consortes cum 

episcopis sint, hoc tamen nulli praeter summo pontifici concessum sit. Ideo summa veneratione 

honorandum et humilitate est tractandum. Quia enim tam sanctum et altum est, ideo divino auxilio, et vestro 

plurimum indigeo devoto adiutorio. Haec enim dies cenae domini dicitur quia in ea salvator noster pascha 

et convivium fecit, ubi et Iudas miser fuerat qui eum eadem nocte traditurus erat. Qualiter illud convivium 

celebratum sit, Iohannes evangelista narrat. Hodie namque in forma servi, quam propter nos accepit, pedes 

discipulorum lavit et nobis humilitatis exemplum dedit. Hodie finitum est vetus testamentum et inchoatum 

est novum. Hodie multa ad nostram salutem facta sunt quae vobis enumerare perlongum est, quia ad alia 

transire necesse est. Hodie in sancta ecclesia reservatur corpus domini usque in crastinum, lavantur pedes 

fratrum in exemplum domini et discipulorum, nudantur altaria usque in sabbatum sanctum, et penitentes 

veniunt ad absolutionem. Hodie tribus modis consecratur oleum, oleum pro infirmis et pro populo, oleum 

principalis chrismatis et oleum ad unguendos catecuminos et neophitos. Potest enim Deus sine oleo sanare 

infirmos sanctificare que suos, et daemones effugare, sed propter fragiles et animales aguntur haec visibilia, 
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ut spiritualia et invisibilia facilius capiantur. Oleum vero, quando offertur pontifici, simplex liquor est et 

speciem habet corporalem, sed post benedictionem sacerdotum transfertur in sacramentum. Consecratio 

vero huius chrismalis olei dicitur principalis, quia ad eius unctionem principalis tribuitur spiritus, id est 

septiformis paraclitus. Habet enim officium per se: primo exorcizatum, deinde a Dominus vobiscum et 

Sursum corda eius benedictio inchoatur fìniturque per dominum nostrum, qui tecum vivit. Consecratur enim 

in eo loco ubi pacem solemus inter nos dare, et hoc est opus gratiae divinae ut pax et concordia regnent in 

nobis, ut Ysidorus ait: Olea est arbor pacis insignis. Hic enim non solum oleum sed et balsamum 

consecratur. Balsami arbor est una aromatum quae sunt odorifera, et odor balsami in oleo demonstrat 

opinionem sanctarum virtutum ab his qui eodem oleo perunguendi sunt late dispersam, operante gratia 

spiritus sancti. Oleo vero sacri chrismatis conficitur aqua baptismatis et efficiatur fons gratiae caelestis; 

baptisma enim aqua est quae tempore passionis de latere Christi profluit. Nullumque, ut Ysidorus ait, aliud 

elementum est quod in hoc mundo ita purget universa, quod vivificet cuncta. Fons autem baptismi est origo 

omnium gratiarum et virtutum. Nam videtur quidem baptizandus in fontem descendere, videtur aquis 

intingui, videtur de aquis ascendere: quod autem in illo lavacrum regenerationis egerit minime videtur. Sola 

hoc fidelium pietas novit quia peccator in fontem descendit, sed purificatus ascendit. Generatus per culpam 

descendit, regeneratus ad gloriam ascendit. Natus ad mortem descendit, renatus ad vitam ascendit. Servus 

peccati descendit, sed coheres Christi ascendit. Filius diaboli descendit, sed filius Dei ascendit. Sola ecclesia 

mater quae generat haec novit, ceterum oculis insipientium videtur talis exire de fonte qualis intravit, sed, 

quia ex aqua et spiritu regeneratur, invisibiliter in novum hominem mutatur et de carnali efficitur spiritualis. 

Quia sicut spiritus invisibilis est nostris aspectibus, ita is qui per gratiam Dei renovatur, invisibiliter fit 

spiritualis et filius Dei. Magnum namque est baptismi sacramentum ubi aliud videtur et aliud intelligatur. 

Videtur simplex aqua et intelligitur lavacrum celeste. Videtur species corporalis et intelligitur in ea 

plenitudo trinitatis quia in ea, ut Ysidorus ait: Plenitudo divinitatis habitat corporaliter. Caute et sollicite, 

o vos, sacerdotes domini, ministrandum est tantum misterium quod nobis et vobis commissum est, cum ibi 

sanctam trinitatem adesse nulli liceat dubitare catholico. Unde nequaquam baptismi sanctificatur officio, 

nisi qui sub trinitatis tinguitur sacramento, ut ipse dominus discipulis suis ait: Ite baptizantes eos in nomine 

patris et filii et spiritus sancti. 302. Item sermo de chrismate. Chrismate unguendum primum Moyses, in 

a Exodo, iubente domino, commisit, quo primum Aaron et filii eius peruncti sunt, eratque eo tempore 

tantum in regibus et sacerdotibus mistica unctio qua Christus figurabatur, unde et ipsum nomen a chrismate 

dicitur. Sed postquam dominus noster, verus rex et sacerdos aeternus, a Deo patre, caelesti ac mistico 

unguento est delibutus, iam non soli pontifices et reges, sed omnis ecclesia unctione chrismatis per 

impositionem manuum consecratur. Quod solis debetur episcopis ut consignent et sanctum paraclitum 

tradant. Quod non solum consuetudo ecclesiastica demonstrat, verum et illa lectio Actuum apostolorum 

quae asserit quibusdam in nomine domini Iesu baptizatis per impositionem manuum apostoli Pauli datum 

esse spiritum sanctum, ut ibi legitur: Et cum imposuisset illis manus Paulus, venit spiritus sanctus super 

eos, et reliqua. Item in alio loco scribitur quod apostoli ab Ierosolimis Petrum et Iohannem miserunt 

Samariam, ut iam baptizatis traderent spiritum sanctum, prout dicitur: Tunc imponebant illis manus et 

accipiebant spiritum sanctum. Spiritum autem sanctum accipere possumus, dare non possumus, sed, ut 

detur, dominum invocamus. Ibi aperte dicitur intelligi solis pontificibus, apostolorum vicariis, deberi ut 

consignent et paraclitum tradant. In e gestis pontificalibus legitur quod Silvester papa constituit ut 

baptizatum liniat presbiter chrismate levatum de aqua, propter occasionem transitus mortis, ne propter 

absentiam episcopi et difficultatem eum consequendi, sine manus impositione baptizati migrarent, quia si 

quis sine ea obierit, periculosum iter arripit. Timendum est ne illa differentia sit inter eum qui manus 

impositionem accipit et eum qui non accipit, quae est inter stellarum claritudinem. Hoc est, quamvis non 

excludantur a regno Dei propter bona opera, tamen non habeant locum quem haberent si illam acciperent. 

Pensandum est de his qui per negligentiam amittunt episcopi presentiam et non suscipiunt manus 

impositionem, ne forte propter ea damnentur, quia festinare debuerunt ad manuum impositiones. Haec 

providens papa Silvester, quantum potuit, subvenit et constituit ut propter absentiam episcopi a presbitero 

baptizati unguerentur. Unde dicit Beda in tractatu super Actus apostolorum: Nam presbiteris, sive extra 

episcopum sive presente episcopo, cum baptizant, chrismate baptizatos unguere licet, sed quod ab episcopo 

fuerit consecratum, non autem frontem quod solis debetur episcopis, sed verticem ex eodem oleo signare 

licet. Nam forte cogitat aliquis fide fragilis, quod non licet: Quid nihi io prodest post misterium baptismatis 

misterium confirmationis? Nam si post fontem, adiectione novi generis indigemus, quantum video, non 

tantum de fonte suscepimus. Non ita intelligendum est, dilectissimi. Nam quid prodest si quisquam 

parentum magnam parvulo conferat utilitatem, nisi provideat illi tutorem? Ita paraclitus regeneraneratis in 

Christo custos et consolator et tutor est. Possunt enim, suadente diabolo, sicut parvuli facultatem, perdere 

baptismi utilitatem, si non haberent tutorem spiritum consolatorem. In hoc enim mundo, tota aetate victuris, 

inter pericula et invisibiles hostes gradiendum est velut inter serpentes et scorpiones, quapropter consolator 

et tutor est necessarius spiritus paraclitus. In baptismo regeneramur ad vitam, post baptismum armamur et 
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3.2.2. Pontyfikał rzymski z XII wieku 

 Pontyfikały Rzymskie z XII wieku stanowią próbę ponownej romanizacji liturgii 

w oparciu o wcześniejsze księgi Pontyfikału rzymsko-germańskiego. Można mówić 

o pewnego rodzaju rodzinie pontyfikałów, nie zaś o jednym archetypie tej księgi. Powstały 

tym razem w rzymskich skryptoriach manuskrypty na użytek liturgii biskupiej w Rzymie 

i kościołach podmiejskich. Z jednej strony implementują na stałe naleciałości gallikańskie, 

z drugiej zaś starają się przywrócić elementy typowo rzymskie zaczerpnięte z liturgii 

papieskiej64.  

 Pontyfikał rzymski z XII wieku zawiera trzy niezależne redakcje obrzędów 

błogosławienia olejów i konsekracji krzyżma w Wielki Czwartek 65 . Pierwsza wersja 

obrzędów stanowi niemalże dokładną kalkę rytu zamieszczonego w pontyfikale rzymsko-

germańskim z X wieku. Należy jednak wskazać pewne dodatki względem wcześniejszych 

manuskryptów. Olej chorych błogosławił zarówno biskup jak i wszyscy obecni prezbiterzy. 

Olej ten przynosili sami wierni. Redaktor średniowiecznego kodeksu przypomina, że 

błogosławienie tego oleju przez prezbiterów ma umocowanie w apostolskiej tradycji. 

Błogosławi się go nie podczas autonomicznego obrzędu, ale razem z konsekracją Ciała 

i Krwi Pańskiej. Jak poucza tradycja rzymska biskupowi w błogosławieniu tej materii winni 

towarzyszyć słowem i czynem prezbiterzy, tak jak uczestniczą oni wraz z nim w konsekracji 

Świętych Postaci. Oprócz wcześniejszych formuł tak egzorcyzmu, jak i samej benedykcji, 

autor tegoż rytuału, prawdopodobnie jako teksty do wyboru umieścił modlitwę 

błogosławieństwa ambrozjańską (jak wskazano wcześniej nie występującą jednak 

w źródłach ambrozjańskich), a także znacząco skróconą formułę błogosławieństwa oleju na 

wszelkie cierpienia (ad omnem languorem). Trudno jednoznacznie wskazać, czy ta krótka 

formuła: „W Twoje imię, Boże Ojcze Wszechmogący, w znaku Jezusa Chrystusa, Twojego 

Syna, naszego Pana i mocą Ducha Świętego egzorcyzmujemy ten olej” 66  miała swoje 

 
confirmamur contra hostes ad pugnam. In baptismo abluimur, post baptismum renovamur. In baptismo 

remissionem omnium peccatorum sive originalium sive actualium accipimus, post baptismum scutum fidei, 

galeam salutis et gladium spiritus contra hostes assumimus, ut undique armati stemus. De spiritu sancto 

accipimus, ut spirituales efficiamur quia animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei. De spiritu 

sancto accipimus ut sapiamus inter bonum malumque discernere, iusta diligere, iniusta respuere, ut malitiae 

ac superbiae repugnemus, ut luxuriae ac diversis illecebris et foedis iniustisque cupiditatibus resistemus. 

De spiritu sancto accipimus vitae aeternae amore flagrare et mentem a terrenis erigere et ad caelestia 

sublevare, quo nos per donum eiusdem spiritus paracliti pervenire concedat Iesus Christus dominus noster 

qui cum patre et eodem spiritu sancto vivit et gloriatur in saeculorum saecula. Amen”. 
64  J. MIAZEK, Rękopiśmienne Pontyfikały…, s. 139. 
65  K. LIJKA, Poświęcenie krzyżma w Kościele rzymskim, Liturgia Sacra 16 (2010), nr 2, s. 325. 
66  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. I, s. 221: “In tuo nomine, Deus pater omnipotens, et Iesu Christi 

filii tui domini nostri signo, et in virtute spiritus sancti, hanc creaturam olei exorcizamus” (tłum. własne). 
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zastosowanie do oleju chorych przeznaczonego do sakramentalnych namaszczeń, czy też do 

oleju do namaszczania przez samych wiernych w akcie pobożności ludowej. Podobnie jak 

poprzednio to błogosławieństwo miało miejsce pod koniec Kanonu mszalnego. Po konkluzji 

per haec omnia Msza przebiegała dalej jak zwykle a naczynia z olejami odnoszono na 

przeznaczone dla nich miejsce67.   

 Konsekracja krzyżma następowała zgodnie z przebiegiem obrzędu przekazanym 

przez Pontyfikał rzymsko-germański. Także w przypadku tegoż oleju redaktor Pontyfikału 

rzymskiego z XII wieku po rzymskim tekście prefacji konsekracyjnej umieścił orację 

pochodzenia ambrozjańskiego. Trudno w pełni jednoznacznie wskazać, czy w tym 

przypadku oracja miała charakter obowiązkowy, jako kontynuacja rytu, czy też była 

pomyślana jako formuła do wyboru celebransa. Błogosławieństwo oleju katechumenów 

w tym obrzędzie nie zostało zmodyfikowane, nawet przez dodanie formuły ambrozjańskiej. 

Sam ryt zakończono rubryką nakazującą wymieszanie nowego krzyżma ze starym, które 

pozostało oraz oleju katechumenów z tym, który pozostał z ubiegłego roku. Ponadto 

należało przez prezbiterów rozprowadzić olej w granicach jurysdykcji biskupa 

konsekratora68. 

 Drugi ryt, także podobny do Pontyfikału rzymsko-germańskiego jest bardzo 

skrótowo opisany. Konsekracja olejów miała odbywać się podczas Mszy sprawowanej 

o godzinie szóstej (obecnie o godzinie dwunastej). Z kolei w tym wypadu, co wskazuje na 

rzymskie źródło ordo zmieszanie oliwy z balsamem następowało przed celebracją 

w zakrystii. Nie ma tu także mowy o mieszaniu nowych olejów ze starymi lecz tylko o ich 

rozprowadzeniu wśród prezbiterów69.  

 Trzeci ryt wykazuje najwyższy stopień próby uzgodnienia tradycji rzymskiej 

z tradycjami rzymsko-germańskimi. Mszę dla konsekracji olejów można było sprawować 

albo o godzinie trzeciej albo o godzinie szóstej. Przed celebracją, gdy wszyscy wyświęceni 

ubrali już swoje szaty do biskupa ubranego w dalmatykę i siedzącego na swoim krześle 

przynoszono jedno, największe naczynie z olejem, z którym tenże biskup mieszał balsam. 

Pozostałe dwa naczynia trzymali inni posługujący. Msza odbywała się w porządku 

właściwym dla największych uroczystości, lecz tylko w tej, podczas której konsekrowano 

krzyżmo śpiewano Gloria in excelsis Deo i Credo. Procesję z przyniesieniem olejów 

 
67  Tamże, s. 220-222. 
68  Tamże, s. 222-226. 
69  Tamże, s. 227-228. 
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przeniesiono z końca celebracji na moment offertorium. Po odmówieniu sekrety diakoni 

i subdiakoni ze czcią, wraz z krzyżem, kadzidłem i świecami przynosili z zakrystii naczynia 

z olejami do błogosławienia oraz naczynie z oliwą i balsamem do konsekracji krzyżma. Jak 

zaznacza redaktor obrzędu śpiewa się w tym czasie wersety Audi iudex mortuorum, znane 

dzisiaj jako hymn Przyjmij pieśń Odkupicielu. Według zwyczaju Kościoła rzymskiego 

procesja miała odbywać się w milczeniu. Błogosławieństwo oleju chorych dokonywało się 

w czasie Kanonu mszalnego z zastosowaniem formuł przekazanych przez wcześniejsze 

źródła. Po komunii biskupa i tych, którzy wraz z nim dokonywali błogosławieństwa olejów 

następowała konsekracja krzyżma. Biskup trzykrotnie tchnął nad otworem naczynia z oliwą 

zmieszaną z balsamem i wraz z dwunastoma prezbiterami rozpoczynał najpierw egzorcyzm, 

a następnie prefację konsekracyjną. Po niej następowało błogosławieństwo oleju 

katechumenów. Biskup podobnie jak w przypadku krzyżma trzykrotnie tchnął nad otworem 

naczynia z olejem, a następnie odmawiał egzorcyzm i modlitwę błogosławieństwa. Nowym 

elementem struktury rytualnej było oddanie czci nowo pobłogosławionym olejom. Najpierw 

biskup, potem prezbiterzy, diakoni i wszyscy pozostali według swojego porządku 

trzykrotnie mówili: Ave sanctum chrisma i całowali naczynie. Podobnie postępowali 

z pozdrowieniem i ucałowaniem naczynia katechumenów. Warto wskazać, że ten obrzęd 

zakazywał mieszania nowych olejów ze starymi, lecz polecał ubiegłoroczne krzyżmo i olej 

spalić w lampach70. 

3.2.3. Pontyfikał Kurii Rzymskiej z XIII wieku 

 Odbudowywanie rzymskiej pozycji jako centralnego ośrodka liturgii Kościoła 

łacińskiego wywołało potrzebę przeredagowania Pontyfikału rzymskiego z XII wieku 

i dostosowania go do potrzeb dworu papieskiego. Owocem tych pracy było sporządzenie 

przez ceremoniarzy laterańskich za pontyfikatu papieża Innocentego III (1198-1216) 

Pontyfikału Kurii Rzymskiej. Księga ta była przeznaczona przede wszystkim do liturgii 

papieskiej, lecz wykorzystywana była także przez biskupów innych diecezji, w tym 

w kościołach podmiejskich71.  

 Obrzęd błogosławienia olejów i konsekracji krzyżma w Pontyfikale Kurii Rzymskiej 

z XIII wieku wykorzystywał trzecią redakcję ordo z Pontyfikału rzymskiego z XII wieku, 

dostosowując ją do specyfiki liturgii papieskiej. Zmieszanie oliwy z balsamem następowało 

przed celebracją w zakrystii bez żadnej formuły słownej. Błogosławieństwo oleju chorych 

 
70  Tamże, s. 228-234. 
71  J. MIAZEK, Rękopiśmienne Pontyfikały…, s. 140-141. 
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dokonywało się w czasie Kanonu mszalnego przy wykorzystaniu formuł modlitewnych 

przepisanych przez wcześniejsze źródła. Opuszczono jednak formuły ambrozjańskie i krótką 

formułę błogosławieństwa oleju przeznaczonego dla chorych, prawdopodobnie do 

namaszczeń niesakramentalnych. Konsekracja krzyżma dokonywała się po komunii 

papieża. Nad naczyniem z olejem tchnął nie tylko sam papież, ale także wszyscy biskupi, 

którzy mu asystowali oraz kardynałowie prezbiterzy. Pozdrowienie krzyżma przez papieża 

następowało zaraz po jego konsekracji. Następnie papież przystępował do błogosławieństwa 

oleju katechumenów. Gdy to zostało dokonane następowało uroczyste uczczenie tak 

świętego krzyżma, jak i oleju katechumenów. W odróżnieniu od Pontyfikału rzymskiego 

z XII wieku przewidziano uroczyste wezwanie nie tylko na cześć krzyżma, ale także oleju 

świętego: Ave sanctum oleum. Naczynia z olejami były później odnoszone procesyjnie do 

zakrystii w taki sam sposób w jaki zostały przyniesione do ołtarza72.  

Jak słusznie zauważa Lijka, to źródło nie wskazuje koniecznej obecności dwunastu 

prezbiterów73. Prawdopodobnie wypływało to z faktu naturalnej obecności większej liczby 

duchowieństwa na dworze papieskim, a wśród nich nie tylko prezbiterów, lecz także innych 

biskupów.  

3.2.4. Pontyfikał Duranda 

 Koniec XIII wieku stanowi znaczącą cenzurę w rozwoju ksiąg liturgicznych. Biskup 

Wilhelm Durand († 1296), z jednej strony jako praktyk Kurii Rzymskiej, a następnie biskup 

diecezji Mende w południowej Francji podjął się – jako jednocześnie liturgista i kanonista – 

ważkiego dzieła sporządzenia księgi liturgicznej przeznaczonej dla biskupa – pontyfikału 

sensu stricto. W swoim dziele opierał się z jednej strony na Pontyfikale rzymsko-

germańskim z X wieku, z drugiej zaś na pontyfikałach rzymskich z XII i XIII wieku, 

sporządzając księgę, która byłaby najbardziej odpowiednia dla celebracji biskupa w jego 

diecezji74.  

Obrzędu Wielkiego Czwartku, a wśród nich błogosławieństwo olejów i konsekrację 

krzyżma Durand umieścił w trzeciej części swojej księgi liturgicznej. Obrzędu tego 

dokonywano w czasie Mszy, sprawowanej w okolicach godziny szóstej. Najpierw przed 

celebracją biskup wygłaszał mowę do ludu o konsekracji krzyżma. Autor pontyfikału 

przewidywał jednak możliwość wygłoszenia tej homilii także po Ewangelii. Po odmówieniu 

 
72  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. II, s. 455-463. 
73  K. LIJKA, Poświęcenie krzyżma…, s. 326. 
74  J. MIAZEK, Rękopiśmienne Pontyfikały…, s. 141-142. 
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nony w zakrystii biskup wkładał uroczyste szaty mszalne, a wraz z nim siedmiu prezbiterów, 

siedmiu diakonów, siedmiu subdiakonów oraz pozostali akolici i inni posługujący.  

Msza przebiegała w sposób uroczysty zwyczajnie aż do końcowego momentu 

Kanonu. Zanim biskup wygłosił słowa „Przez którego wszystkie te dobra” odchodził on od 

ołtarza do przygotowanego miejsca w prezbiterium i siadał przy przygotowanym stole. 

Archidiakon głośno trzykrotnie wołał: „Olej chorych”. Subdiakon z dwom akolitami 

przynosił wówczas z zakrystii naczynie z olejem do pobłogosławienia, który także mógł być 

przyniesiony przez lud. Tenże subdiakon przynosił go do archidiakona i mówił: „Olej 

chorych”. Z kolei archidiakon mówiąc to samo przedstawiał olej do pobłogosławienia 

biskupowi i stawiał na stole przy którym siedział biskup. Wówczas biskup wstawał 

i egzorcyzmował olej wygłaszając formułę w taki sposób, aby była słyszana przez stojących 

wokół prezbiterów. Prezbiterzy z kolei wypowiadali formułę po cichu. Następnie, biskup 

odmawiał modlitwę błogosławieństwa według formuły przekazanej już przez dawne 

rzymskie sakramentarze. Po zakończeniu błogosławieństwa olej odnoszono do zakrystii 

i tam pilnie przechowywano. Biskup z kolei mył ręce i wracał do ołtarza kontynuując mszę 

od słów per quem hec omnia75.  

Po wygłoszeniu słów: „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami” i odpowiedzi nie 

śpiewano Agnus Dei, lecz tylko biskup przyjmował Komunię. Następnie udawał się do 

swojej katedry i rozpoczynano konsekrację krzyżma. Dwunastu prezbiterów, diakoni, 

subdiakoni i wszyscy, którzy byli konieczni udawali się do zakrystii po olej na krzyżmo 

i olej katechumenów. Archidiakon głośno trzykrotnie wołał najpierw: „Olej na święte 

krzyżmo”, a zaraz po tym: „Olej katechumenów”. Wówczas w uroczystej procesji opisanej 

już w Pontyfikale rzymsko-germańskim przynoszono do ołtarza oliwę na krzyżmo i olej 

katechumenów. W czasie procesji śpiewano hymn O Redemptor, lecz tylko cztery pierwsze 

zwrotki, zaś pozostałe dopiero po konsekracji krzyżma. Wszyscy posługujący zgodnie 

z porządkiem opisanym już w rzymsko-germańskim źródle z X wieku ustawiali się wokół 

biskupa76.  

Potem subdiakon przynosił naczynie z balsamem, które następnie archidiakon 

przedstawiał biskupowi i umieszczał na przygotowanym stole. Nowym elementem 

 
75  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. III, s. 570-573. 
76  Tamże, s. 573-576. 
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pontyfikału Duranda jest błogosławieństwo balsamu, do którego biskup przystępował przed 

błogosławieństwem krzyżma. Najpierw biskup odmawiał modlitwę:  

„Módlmy się. Boże, sprawco niebieskich tajemnic i wszelkich cudów wysłuchaj, prosimy, 

modły nasze i spraw, niech ta wonna łza sącząca się z suchej kory, która wypływając jak pot 

z żyznej gałęzi, ubogaca nas olejem kapłańskiego namaszczenia, stanie się godna twoich 

tajemnic i uświęć ją udzielając Twego błogosławieństwa”77.  

Mógł także do wyboru zastosować inną:  

„Panie, Stwórco wszystkich rzeczy, który nakazałeś swojemu słudze Mojżeszowi 

przyrządzić święty olej namaszczenia przez dodanie wonnych ziół, pokornie błagamy, byś 

w łaskawości swej raczył dać pełnię mocy uświęcającej temu balsamowi wyciągniętemu 

z rodzajnego korzenia, użyczając mu duchowej łaski. Niech zostanie nasycony radością 

płynącą z wiary, niech będzie trwałym krzyżmem namaszczenia kapłańskiego; niech stanie 

się w pełni godnym wycisnąć w naszych duszach znak przynależności do nieba, aby wszyscy 

przez chrzest odrodzeni i olejem tym namaszczeni, otrzymali pełnię błogosławieństwa dla 

ciał i dusz. Niech błogosławiony dar wiary stanie się dla nich bogactwem na wieczność”78. 

Biskup najpierw mieszał na patenie lub innym małym naczyniu balsam z oliwą 

wziętą z naczynia z olejem na krzyżmo, wypowiadając przy tym formułę znaną już 

z Pontyfikału rzymsko-germańskiego. Potem z kolei tą mieszaninę wlewał do naczynia 

z oliwą wypowiadając krótką formułę słowną. Egzorcyzm oleju poprzedzało trzykrotne 

tchnienie nad otworem naczynia z olejem w formie krzyża. Oprócz biskupa tchnienie to 

wykonywali także wszyscy kapłani, do których w odpowiednim porządku archidiakon 

przynosił naczynie. Gdy wszyscy prezbiterzy tchnęli nad krzyżmem naczynie umieszczano 

na stole przed biskupem, który odmawiał egzorcyzm i śpiewał prefację konsekracyjną. Po 

dokonaniu konsekracji biskup trzykrotnie pozdrawiał obnażone naczynie z krzyżmem 

pochylając się nad nim i mówiąc Ave sanctum crisma. Przy ostatnim pozdrowieniu całował 

naczynie. Podobnie pozdrawiało krzyżmo dwunastu kapłanów do których okryte już 

 
77  Tamże, s. 576-577: “Oremus. Deus misteriorum celestium et virtutum omnium praeprarator, nostras, 

quaesumus, preces exaudi et hanc odoriferam sicci corticis lacrimam, quae, felicis virge profluendo 

sudorem, sacerdotali nos opimat unguendo, acceptabilem tuis presta misteriis et concessa benedictione 

sanctifica. Resp.: Amen” (tłum. polskie: Mszał rzymski łacińsko-polski…, s. 179).  
78  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. III, s. 577: “Alia benedictio quam quidam dicunt. Creaturarum 

omnium, domine, procreator, qui per Moysen famulum tuum, permixtis herbis aromatum, fieri precepisti 

sactificationem unguenti, clementiam tuam suppliciter deposcimus, ut huic unguento, quod radix produxit 

stirpea, spiritualem gratiam largiendo, plenitudinem sanctificationis infundas. Sit nobis, domine, fiei 

hilaritate conditum; sit sacerdotalis unguenti crisma perpetuum; sit ad celeste vexillum impressione 

dignissimum, ut quicumque, baptismate sacro renati, isto fuerint liquore peruncti, corporum atque 

animarum benedictionem plenissimam consecratur et illi beate fidei collato munere perhenniter amplientur. 

Per. Resp.: Amen” (tłum. polskie: Mszał rzymski łacińsko-polski…, s. 179). 
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naczynie przynosił archidiakon. Po tym naczynie z krzyżmem umieszczano na odpowiednim 

stole79.  

Po konsekracji krzyżma archidiakon przynosił do biskupa drugie naczynie z olejem 

do pobłogosławienia. Najpierw biskup i dwunastu prezbiterów w takim samym porządku 

jak w przypadku krzyżma, tchnęli nad otworem naczynia z olejem. Potem biskup odmawiał 

nad nim egzorcyzm i modlitwę błogosławieństwa, znaną już z wcześniejszych źródeł 

liturgicznych. Pozdrowienie nowo pobłogosławionego oleju katechumenów następowało 

w taki sam sposób jak świętego krzyżma, z zastosowaniem aklamacji Ave sanctum oleum. 

Po dokonaniu błogosławieństwa oleju katechumenów odnoszono krzyżmo i ten olej do 

zakrystii w uroczystej procesji przy śpiewie dalszych wersów hymnu O Redemptor, a Msza 

przebiegała dalej jak zwykle od śpiewu Agnus Dei. Autor księgi przypomina, że stare 

krzyżmo i olej katechumenów należy umieścić w lampach kościelnych i spalić. Ponadto 

przypomina, że po zakończeniu celebracji biskup w zakrystii nakazywał prezbiterom, aby 

zgodnie z tradycją kanonów wiernie strzegli krzyżma i oleju, a pod żadnym pozorem nie 

używali go jako leku lub do innego złego użytku, ani też nie zbywali go bez należnej czci80. 

Ryt benedykcji olejów i konsekracji krzyżma zaproponowany przez Duranda 

z Mende w jego pontyfikale zyskał uznanie i niemal powszechne stosowanie w późniejszych 

wiekach aż do reformy Soboru Watykańskiego II w XX wieku. Znaczący wpływ na tę 

okoliczność miało przyjęcie go w Rzymie. Pierwsza drukowana edycja pontyfikału z XV 

wieku, przygotowana wspólnie przez Agostiono Patrizio Piccolominiego († 1495) i Jean 

Burcharda († 1506) i wydana w Rzymie w 1485 roku niemalże w całości, po drobnych 

korektach rubrycystycznych, recypowała materiał zawarty w Pontyfikale Duranda z końca 

XIII wieku81. Nie ominęło to także rytu błogosławieństwa olejów w Wielki Czwartek. 

Wśród znaczących różnic należy wymienić odłączenie tej celebracji od publicznego 

pojednania pokutników, jednokrotną aklamację archidiakona przed przyniesieniem olejów 

oraz przyklęknięcie prezbiterów w ramach adoracji nowego krzyżma i nowego oleju 

katechumenów82. Stając się etapem na drodze do unifikacji obrzędów pontyfikalnych po 

Soborze Trydenckim, Pontificalis Liber Piccolominiego i Burcharda utrwaliła pewnego 

rodzaju symbiozę liturgiczną między tradycją rzymską a naleciałościami gallikańsko-

germańskimi.  

 
79  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. III, s. 576-578. 
80  Tamże, s. 579-580. 
81  J. MIAZEK, Rękopiśmienne Pontyfikały…, s. 142-143. 
82  Il „Pontificalis liber”…, s. 457-479. 
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3.3. Wielkoczwartkowa liturgia błogosławienia olejów i konsekracji krzyżma 

według Pontyfikału rzymskiego (1595) 

 Sobór Trydencki podczas XXV sesji w dniu 4 grudnia 1563 roku polecił specjalnej 

komisji dokonanie rewizji ksiąg liturgicznych mszału i brewiarza, będących w użyciu 

w Kościele rzymskim, a kwestię ich promulgacji pozostawił do przyszłej decyzji Biskupa 

Rzymu 83 . Dekret ten nie wymienia wprost pontyfikału, lecz kontekstualnie należałoby 

odczytywać go także w odniesieniu do tej księgi liturgicznej, ważkiej ze względu na zawarty 

w jej tekstach materiał liturgiczno-dogmatyczny (lex orandi – lex credendi). Uwagi Ojców 

soborowych, które skłoniły ich do podjęcia decyzji o koniecznej rewizji mszału i brewiarza 

można z pewnością odnieść także do innych ksiąg. Przedtrydencki chaos liturgiczny nie 

dotyczył bowiem jedynie Eucharystii i godzin kanonicznych, lecz wszystkich sakramentów 

i sakramentaliów, a na jego powstanie wpłynęły m.in.: dostępność licznych edycji, ich 

defekty, brak autorytetów kompetentnych do ich poprawienia i arbitralne dodatki 

wprowadzane przez ówczesną kreatywną twórczość pojedynczych redaktorów84.  

 Potrydencki Pontyfikał rzymski ukazał się w 1595 roku, lecz ze względu na 

konieczność długotrwałych prac typograficznych niekiedy datuje się go na 1596 rok85. 

Księga ta została zatytułowana następująco: Pontificale Romanum Clementis VIII Pont. 

Max. iussu restitutum atque editum86. Papież Klemens VIII (1592-1605) promulgując tę 

księgę konstytucją Ex quo z dnia 10 lutego 1596 zniósł wszystkie dotychczas obowiązujące 

w świecie i używane pontyfikały i nakazał, aby wszędzie bez wyjątku stosowano Pontyfikał 

rzymski, przez niego odnowiony i ogłoszony87. Na przestrzeni dziejów liturgii łacińskiej 

nowe wydania tegoż Pontyfikału aż do końca XIX wieku ogłaszali papieże: Urban VIII 

(1623-1644) listem Quamvis alias z dnia 27 czerwca 1644 roku88, Benedykt XIV (1740-

1758) listem apostolskim Quam ardente studio z dnia 25 marca 1752 roku89 oraz Leon XIII 

 
83  CONCILIUM TRIDENTINUM, sess. XXV, Super indice librorum, catechismo, breviario et missali, 4.12.1563, 

w: DSP, t. IV, s. 846-849. 
84  Szeroko na temat postulowanej przez Sobór Trydencki reformy mszału, brewiarza i kalendarza rzymskiego: 

H. JEDIN, Das Konzil von Trient und die Reform der liturgischen Bücher, Ephemerides Liturgicae 59 

(1945), s. 5-38.  
85  M. SODI, La riforma liturgica tridentina (1568-1962). Conosenza ed eremeneutica, tra istanze 

e problematiche, Saeculum Christianum 20 (2013), s. 87. 
86  Pontificale Romanum Clementis VIII…. 
87  CLEMENS VIII, Constitutio Ex quo, 10.02.1596, w: Pontificale Romanum Clementis VIII… 
88  URBANUS VIII, Litterae Quamvis alias, 27.06.1644, w: Pontificale Romanum Clementis VIII primum nunc 

denuo Urbani VIII auctoritate recognitum, editio tertia, Parisiis 1683. 
89  BENEDICTUS XIV, Litterae apostolicae Quam ardenti studio, 25.03.1752, w: Pontificale Romanum 

Summorum Pontificum jussu editum et a Benedicto XIV Pont. Max. recognitum et castigatum, pars prima, 

Mechliniae 1855. 
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(1878-1903) dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z dnia 3 sierpnia 1888 roku, 

aprobującym i ogłaszającym jako typiczne wydanie Pontyfikału rzymskiego przygotowane 

przez wydawnictwo Pusteta90. W zakresie obrzędów błogosławienia olejów i konsekracji 

krzyżma w tych edycjach Pontyfikału nie wprowadzono istotnych zmian, ani tekstowych, 

ani rubrycystycznych91.  

3.3.1. Czas i miejsce celebracji 

 Potrydencki Pontyfikał rzymski Klemensa VIII rozpoczynał opis celebracji 

Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej, podczas której błogosławiono oleje i sporządzano 

krzyżmo od rubryki sankcjonującej powszechnie dotychczasową praktykę, konstatując, że 

tego dnia corocznie błogosławi się oleje katechumenów i chorych oraz konsekruje 

krzyżmo92. Nie była to jednak norma zupełnie nowa, lecz przez umieszczenie jej w księdze 

obowiązującej powszechnie i per modum legis podniosła utrwalony zwyczaj, legalizowany 

uprzednio niekiedy przez normy deklaratywne do rangi ustawy liturgicznej, zobowiązującej 

mocą władzy autorytetu, który księgę promulgował – Biskupa Rzymu. 

 Kanoniczna dyscyplina kościelna pierwotnie przewidywała możliwość 

konsekrowania krzyżma przez biskupa w każdym czasie. I synod w Toledo (ok. 400 roku) 

wskazywał, że biskupowi wolno zawsze poświęcać krzyżmo 93 . Taką samą normę 

przewidywał następnie II synod w Bradze w 572 roku, zaznaczając jednocześnie 

konieczność dostarczenia go do poszczególnych kościołów przed Wielkanocą94. W tym 

kształcie została ona umieszczona w Dekrecie Gracjana95. Z tego powodu św. Tomasz 

z Akwinu przekonywał, że dokonanie aktu konsekracji krzyżma jest możliwe w każdym 

czasie, byleby szafarzem był biskup96.  

Wcześniej przywołane źródła liturgiczne z kolei poświadczały, że zwyczajnym 

dniem konsekracji krzyżma (oraz błogosławienia pozostałych olejów) był Wielki Czwartek. 

Zbiór Pseudo-Izydora przywołuje list papieża Fabiana (236-250) do biskupów Wschodu, 

 
90  SACRA RITUUM CONGREGATIO, Decretum, 2.08.1888, w: Pontificale Romanum Summorum Pontificum 

jussu editum a Benedicto XIV et Leone XIII Pont. Max. recognitum et castigatum, pars prima, edito typica, 

Ratisbonae, Neo Ebroaci et Cincinnatii 1888, s. II.  
91  W Pontyfikale Urbana VIII zmieniono rubrykę dotyczącą Komunii świętej duchowieństwa 

uczestniczącego w celebracji. Ewentualne zmiany dotyczyły pisowni tekstów i kwestii muzycznych, bez 

większego znaczenia dla niniejszego studium.  
92  Pontificale Romanum Clementis VIII…, s. 569. 
93  CONCILIUM TOLETANUM I, dz. cyt., XX, s. 125-125*. 
94  CONCILIUM BRACARENSE II, Capitula Collecta a Martino Episcopo Bracarensi, 572, LI, w: Acta Synodalia, 

ann. 553-600…, s. 64-64*. 
95  c. 124, D. IV de cons.  
96  IIIª q. 72 a. 12 ad 3 
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nakazujący sporządzanie olejów świętych w każdy Wielki Czwartek 97 . Dekretał ten 

(niezależnie, czy prawdziwy, czy też sfałszowany) w swoim zbiorze umieścił mistrz 

Gracjan98. Synod w Meaux z 845 roku zakazywał wręcz konsekracji krzyżma poza Wielkim 

Czwartkiem99. Papież Honoriusz III (1216-1227) przypomniał, że każdy biskup w Wielki 

Czwartek dokonuje w swoim kościele konsekracji krzyżma100. Jak zauważa Pastuszko, nie 

był to dekret wprowadzający nową normę prawną, lecz potwierdzenie istniejącej praktyki, 

do której należy się w Kościele stosować101. Tak samo należy rozumieć list Innocentego IV 

(1243-1254) Sub catholicae z dnia 6 marca 1254 roku102.  

Mając przed oczami pozorną sprzeczność przepisów należy zauważyć także próby 

ich uzgodnienia. Suarez († 1617) komentując św. Tomasza z Akwinu przekonuje, że 

w kanonie I synodu toledańskiego nie chodzi po prostu o każdy dzień właściwy na 

konsekrację krzyżma, lecz o zobowiązanie, by biskup dokonywał jej zawsze, to znaczy 

corocznie. Ma także na uwadze, że norma ta stanowi opozycję do zakazu dokonywania 

sporządzenia oleju krzyżma przez prezbiterów, której nie wolno im nigdy dokonywać103. 

Inną propozycję implicite przedłożył Ioannes Paulus Paravicini († ok. I połowy XVIII 

wieku), redaktor zestawienia Polyanthea sacrorum canonum coordinatorum, dodając do 

normy Dekretu Gracjana, odwołującej się do kolekcji Marcina z Bragi rubrykę wskazującą 

na ważność (validitas) konsekracji krzyżma w każdym czasie104.  

 Niezależnie od znaczenia poprzednich dokumentów prawnych (bardziej 

deklarujących praktykę, niż nakładających zobowiązanie), Pontyfikał potrydencki 

zobowiązał do dokonywania błogosławieństwa olejów w Wielki Czwartek Wieczerzy 

Pańskiej. Do Stolicy Apostolskiej należało udzielenie ewentualnego indultu na sprawowanie 

tego sakramentalium poza dniem wyznaczonym przez przepisy liturgiczne. W Kościołach 

o ustabilizowanej sytuacji hierarchii kościelnej zezwolenia te były rzadkie i uzależnione od 

naglącej konieczności. Święta Kongregacja Obrzędów dekretem z dnia 9 marca 1765 roku 

udzieliła szczególnego upoważnienia ze względu na niemożność sprawowania uroczystej 

celebracji w Wielki Czwartek we własnym kościele przez bp. Walemsley’a, Wikariusza 

 
97  M. PASTUSZKO, Prawo o sakramentach…, s. 61-62. 
98  c. 18, D. III de cons. 
99  CONCILIUM MELDENSE, 845, c. 46, w: Concilia Antiqua Galliae, t. III, Lutetiae Parisiorum 1629, s. 45: “Ut 

nemo sacrum chrisma, nisi in quinta feria maioris saptimanae, id est in coena, quae specialiter appellatur 

Dominica, conficere praesumat”. 
100  c. 12, X, III, 41. 
101  M. PASTUSZKO, Prawo o sakramentach…, s. 63. 
102  INNOCENTIUS IV, dz. cyt., § 3, nr 5, s. 31. 
103  F. SUAREZ, De sacramento confirmationis…, s. 692. 
104  I. P. PARAVICINI, Polyanthea sacrorum canonorum coordinatorum, Neo-Pragae 1708, s. 300. 
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Apostolskiego Anglii na konsekrację krzyżma i błogosławienie pozostałych dwóch olejów 

w poniedziałek Wielkiego Tygodnia lub w innym dniu tegoż Wielkiego Tygodnia105. Warto 

zauważyć, że upoważnienie do sprawowania tego obrzędu poza Wielkim Czwartkiem 

Wieczerzy Pańskiej z naglących powodów znajdowało się w wykazie upoważnień 

pięcioletnich zwartych XVIII-wiecznych regułach Kancelarii papieskiej 106 . Takimi 

przywilejami cieszyli się także m.in. biskupi austriaccy107. 

 Terytoria tzw. Nowego Świata cieszyły się przywilejem dokonywania olejów także 

poza czasem właściwym na mocy upoważnień papieskich. Takie zezwolenie znalazło się 

formularzu facultatuum dla biskupów Azji, Afryki i Ameryki zaaprobowanych przez Świętą 

Kongregację Rozkrzewiania Wiary w dniu 27 lipca 1634 roku108. Papież Klemens XI (1700-

1721) zawarł je także w upoważnieniach udzielonych biskupowi Yucatán w Meksyku z dnia 

23 stycznia 1716 roku109. Upoważnienie do święcenia olejów i konsekrowania krzyżma poza 

czasem właściwym, czyli poza Wielkim Czwartkiem znalazło się w wykazie upoważnień 

specjalnych udzielonych przez Świętą Kongregację Powszechnej i Rzymskiej Inkwizycji 

biskupom Brazylii decyzją z dnia 22 lutego 1725 roku110. Benedykt XIII (1724-1730) bullą 

Speculatores Domus z czerwca 1726 roku udzielił podobnego przywileju na rzecz 

Wikariusza i Komisarza Apostolskiego Ameryki Południowej 111 . Dla całej Ameryki 

Łacińskiej przywilej ten potwierdził papież Leon XIII (1878-1903) encykliką Trans 

Oceanum z dnia 18 kwietnia 1897 roku112. 

 W związku z przypadkami, w których zaistniała konieczność konsekrowania olejów 

poza Wielkim Czwartkiem, czy to ze względu na brak oleju, którego pozostała ilość nie 

pozwalała na dolanie do niego oliwy niekonsekrowanej, czy to ze względu na upoważnienia 

udzielone misjonarzom Stolicy Apostolskiej postawiono do rozstrzygnięcia następujące 

 
105  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Vicariatus Angliae, 6.03.1765, w: Decreta authentica Congregationis 

Sacrorum Rituum, t. II, Romae 1898, s. 127. 
106  Specimen formulae facultatum quinquennalium pro foro externo, nr 14, w: F. WALTER, Fontes iuris 

ecclesiastici antiqui et hodierni, Bonnae 1862, s. 512 [DO BIBLIBLIOGRAFII: 511-514] 
107  U. HEYZMANN, Najnowsze prawa Kościoła katolickiego w Państwie Austyiackiem odnośnie do 

Konkordatu, Kraków 1861, s. 299. 
108  I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, s. 96. 
109  CLEMENS XI, Facultates concessae a sancto Domino Nostro Divo Clemente Divina Providentia Papa XI 

Reverendiis Pater Don Joanni Gómez de Parada moderno Episcopo de Yucatán in Indiis Occidentalibus, 

23.01.1916, w: J. GÓMEZ DE PARADA, Constituciones sinodales del obispado de Yucatán, ed. G. SOLÍS 

ROBLEDA, Mérida 2008, s. 193. 
110  CONGREGATIO GENERALIS S. ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS, 22.02.1725, nr 12, 

w: S. MARQUES, Brasilia Pontificia sive speciales facultates pontificiae quae Brasiliae Episcopis 

conceduntur, Ulyssipone 1758, s. 3. 
111  BENEDICTUS XIII, Litterae apostolicae Speculatores Domus, 06.1726, w: Appendix ad Bullarium 

Pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, t. II, Romae 1839-1841, s. 18. 
112  LEO XIII, dz, cyt., s. 513. 
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pytania: Jaki obrzęd należy wówczas stosować? Jakiego formularza mszalnego należy użyć? 

Czy powinno się zachowywać rubryki obrzędu przepisane zwyczajnie na Wielki Czwartek? 

Święta Kongregacja Obrzędów rozstrzygnęła te kwestie dekretem z dnia 18 maja 1881 roku, 

postanawiając, że należy zawsze stosować obrzęd przepisany przez Pontyfikał rzymski na 

Wielki Czwartek, zaś co do formularza mszalnego – należy wziąć Mszę z przypadającego 

w dniu konsekracji święta113. 

 Dla redaktorów przyszłego Kodeksu prawa kanonicznego nie było wątpliwości, że 

błogosławieństwo olejów i konsekracja krzyżma ma następować właśnie w Wielki 

Czwartek. Mannajoli w swoim votum na temat sakramentu chrztu zanotował wprawdzie, że 

krzyżmo i olej katechumenów używane przy celebracji tego sakramentu powinny być 

pobłogosławione przez biskupa w tym roku de more w Wielki Czwartek Wieczerzy 

Pańskiej, lecz sformułowanie de more należałoby raczej odnieść do coroczności konsekracji, 

nie zaś do ewentualnego rozluźnienia dyscypliny benedykcji poza czasem właściwym114. 

Zarówno van Rossum 115 , jak i Klumper 116  skupili się przede wszystkim na wymogu 

świeżości krzyżma do bierzmowania, niż na konieczność konsekrowania go w Wielki 

Czwartek. Projekty ogólnego kanonu o olejach świętych wskazywały jednak, że powinny 

być one błogosławione w tym dniu 117 . W związku z tym ustawodawca kanoniczny 

w kan. 734 § 1 CIC/17 zadeklarował ponownie, że oleje święte stosowane przy udzielaniu 

niektórych sakramentów winny być błogosławione przez biskupa w Wielki Czwartek 

Wieczerzy Pańskiej118.  

Norma kodeksowa nie zmieniła jednak podejścia Stolicy Apostolskiej do 

konsekrowania olejów także w innych dniach, gdy wymagają tego okoliczności. Udzielane 

za pośrednictwem Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary upoważnienia misyjne dalej 

zawierały facultas błogosławienia olejów także poza Wielkim Czwartkiem119. Nie inaczej 

zapisano w upoważnieniach dziesięcioletnich przewidzianych przez papieża Piusa XII 

 
113  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Dubium quoad oleum consecrandum, 18.05.1881, ASS 25 (1892-1893), s. 

263. 
114  D. MANNAJOLI, dz. cyt., s. 23. 
115  G. M. VAN ROSSUM, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus II. De confirmatione…, s. 7. 
116  B. KLUMPER, Codex Iuris Canonici. Liber tertius. Titulus II. De confirmatione…, s. 3, 8. 
117  Codex Iuris Canonici. Liber tertius. De rebus. Pars prima. De sacramentis…, s. 3,: “Can. 5. § 1. Sacra olea 

quae sacramentis administrandis inserviunt, debent esse ab episcopo catholico benedicta feria V in Coena 

Domini proxime elapsa; nec vetera adhibeantur, nisi in casu necessitatis”; Codex Iuris Canonici. Liber 

tertius. De rebus… - tym schemacie kan. 5 stał się kan. 8; Sanctissimi Domini nostri Pii PP. X Codex Iuris 

Canonici cum notis… - W tym schemacie kan. 12; Codex Iuris Canonici cum notis Petri Card. Gasparri, 

(Schema… - W tym schemacie – kan. 734 . 
118  Can. 734 § 1 CIC/17. 
119  I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, s. 96. 
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(1939-1958) z dnia 1 stycznia 1941 roku 120 . Nie tylko trudności właściwe terytoriom 

misyjnym przekonywały Stolicę Apostolską do wydawania specjalnych przywilejów 

w związku z  konsekrowaniem krzyżma i błogosławieniem olejów chorych i katechumenów. 

Okoliczności wojenne skłoniły papieża Piusa XII do zezwolenia ordynariuszom diecezji 

łacińskich i grekokatolickich na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej zajętych przez wojska 

radzieckie na błogosławienie olejów w innym czasie121. Takie upoważnienie znalazło się też 

w wykazie nadzwyczajnych przywilejów przekazanym kard. Wyszyńskiemu († 1981) na 

czas panowania w Polsce reżimu komunistycznego122.  

Pontyfikał rzymski nie wymienia wprost kościoła katedralnego jako obowiązkowego 

miejsca celebracji liturgii błogosławienia olejów i konsekracji krzyżma. Jednakże z racji na 

jego wyjątkowe miejsce, jako siedziby biskupa i jego kurii implicite wymagano, aby właśnie 

tam biskup sprawował uroczyste obrzędy Wielkiego Czwartku. Ten akt uznawano wręcz za 

zarezerwowany dla funkcji katedralnych123. Na stosowanie innego rozwiązania konieczne 

było zezwolenie Stolicy Apostolskiej. Ze względu na czasowe rezydowanie biskupa 

w innym mieście takiej łaski (pro gratia) udzielono biskupowi diecezji Brugnato dekretem 

Świętej Kongregacji Obrzędów z dnia 23 marca 1669 roku 124 . Święta Kongregacja 

Obrzędów dnia 19 lutego 1707 roku potwierdziła obowiązek konsekrowania krzyżma 

w kościele katedralnym, chyba że zajdzie prawna przeszkoda125. Nie przewidywano jednak 

możliwości konsekrowania olejów w prywatnej kaplicy biskupa. Takiej łaski, nawet ze 

względu na słaby stan zdrowia, omówiono biskupowi diecezji Torcellensis dnia 21 stycznia 

1662 roku126. Odpowiadając na przedstawione dubia Święta Kongregacja Obrzędów dnia 

13 czerwca 1693 roku ponownie zanegowała prawo do konsekrowania olejów w prywatnej 

kaplicy biskupa, nawet jeśli w obrzędzie uczestniczyłaby wymagana przepisami Pontyfikału 

liczba duchowieństwa wyższych święceń, a jeśliby biskup nie mógł osobiście dokonać 

błogosławieństwa olejów  kościele katedralnym ze względu na stan zdrowia może, a nawet 

z uwagi na potrzeby diecezji powinien poprosić innego biskupa, by go zastąpił127. Dopiero 

 
120  SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Prot. N. 478/41, w: R. PELOW, The Vicar Delegate of Mission 

Ordinaries. An Historical Introduction and Canonical Commentary, Ottawa 1943, s. 238-252.  
121  M. DĘBOWSKA, Nadzwyczajne uprawnienia dla biskupów diecezjalnych na terenach RP zajętych przez 

wojska radzieckie w 1939 roku, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 78 (2002), s. 48. 
122  Uprawnienia wyjątkowe Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wybór dokumentów 1948-1979, red. K. ŚMIGIEL, 

P. LEWANDOWSKI, Pelplin 2020, s. 67. 
123  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Clunien. seu Prioratus Ordinum Militarium, 10.01.1879, w: Decreta 

authentica…, t. III, s. 101. 
124  TAŻ, Brugnaten., 23.03.1669, w: Decreta authentica…, t. I, s. 284. 
125  TAŻ, Trevicana, 19.02.1707, w: Decreta authentica…, t. II, s. 4. 
126  TAŻ, Torcellen., 21.01.1662, w: Decreta authentica…, t. I, s. 253. 
127  TAŻ, Dubia, 13.06.1693, w: Decreta authentica…, t. I, s. 411. 
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na prośbę arcybiskupa Sewilli, któremu choroba uniemożliwiała stanie, uznając nadzwyczaj 

ciężkie (peculiaribus gravissimis circumstantis) okoliczności, w jakich znalazła się jego 

diecezja Święta Kongregacja Obrzędów dekretem z dnia 18 lutego 1843 roku, 

zatwierdzonym następnie przez papieża Grzegorza XVI (1831-1846) dnia 11 marca 1843 

roku, zezwoliła na dokonanie tego obrzędu prywatnie poza uroczystą celebracją w kościele 

katedralnym128. 

3.3.2. Konieczność udziału duchowieństwa 

  Norma Pontyfikału rzymskiego nałożyła obowiązek prawny z mocą ustawy 

powszechnej koniecznej obecności określonej liczby duchowieństwa wyższych święceń 

podczas konsekracji krzyżma i błogosławienia olejów. Wymagano obecności dwunastu 

prezbiterów, siedmiu diakonów i siedmiu subdiakonów129.  

 Trudno wskazać, kiedy w prawie Kościoła łacińskiego po raz pierwszy pojawił się 

wymóg obecności dwunastu kapłanów podczas liturgii olejów świętych130. Z pewnością 

praktyka taka była znana liturgii zachodniej już w X wieku, skoro wspominał o niej 

Pontyfikał rzymsko-germański131. Synod w Rouen z 1072 roku zobowiązywał biskupa, aby 

do tego uroczystego aktu zgromadził wokół siebie co najmniej dwunastu prezbiterów132. 

Rupert von Deutz († 1129) w dziele De divinis officiis przyrównał dwunastu prezbiterów 

towarzyszących biskupowi w liturgii Wielkiego Czwartku do apostołów, towarzyszących 

Chrystusowi podczas Ostatniej Wieczerzy. Pisał: „Dwunastu prezbiterów, którzy stają 

wokół biskupa, jako świadkowie i współpracownicy misterium, oznaczają dwunastu 

apostołów, w których obecności Chrystus – Najwyższy Kapłan spisał dziś testament i ukazał 

całe dziedzictwo zbawienia, owoc swojego odejścia, to jest Ducha Świętego, mówiąc: «Jeśli 

nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. Gdy odejdę poślę go do was». Jego to bowiem 

łaskę zawiera krzyżmo”133.  

Przez umieszczenie w Pontyfikale rzymskim, obowiązującym mocą decyzji 

papieskiej w całym Kościele obrządku łacińskiego, wymóg obecności określonej liczby 

duchowieństwa podczas uroczystej liturgii olejów stał się obowiązkiem prawnym. Jak 

wskazuje Nabuco, prezbiterzy powinni być niezwłocznie wezwani przez mistrza ceremonii 

 
128  TAŻ, Hispalen., 18.02.1843, w: Decreta authentica…, t. II, s. 313. 
129  Pontificale Romanum Clementis VIII…, s. 569. 
130  J. CATALANO, Pontificale Romanum in tres partes distributum Clementis VIII ac Urbani VIII auctoritate 

recognitum nunc primum prolegomenis et commentariis illustratum, t. III, Parisiis 1852, s. 86-87. 
131  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, nr 268, s. 71. 
132  CONCILIUM ROTOMAGENSE, Canones, 1072, can. 1, w: Mansi 20, kol. 36. 
133  RUPERTUS TUTIENSIS, De divinis officiis per anni circulum libri XII, w: PL, t. 170, kol. 141 (tłum. własne). 
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lub kanclerza kurii do udziału w celebracji i wypełnienia szlachetnego zadania 

wyznaczonego przez przepisy liturgiczne. Do roztropnej decyzji biskupa diecezjalnego 

należy dokonanie wyboru kapłanów spośród swojego prezbiterium134. Święta Kongregacja 

Obrzędów dekretem z dnia 16 września 1747 roku uznała za dopuszczalne przynaglenie 

prezbiterów wezwanych do udziału w konsekracji krzyżma nawet przy pomocy sankcji 

karnych135.  

 Rubryki Pontyfikału rozróżniają rolę jaką w akcie konsekracji krzyżma pełnią 

prezbiterzy i duchowni niższych stopni wyższych święceń (diakoni i subdiakoni). Ci pierwsi 

zwani są świadkami i współpracownikami w misterium krzyżma (testes et ministerii sacri 

Chrismatis cooperatores), natomiast diakoni i subdiakoni – sługami i stróżami (ministri et 

inspectores) 136 . Ta dywersyfikacja nie wpłynęła jednakże na możliwość pominięcia 

obecności tych drugich. Święta Kongregacja Obrzędów w dekrecie z dnia 19 stycznia 1608 

roku negatywnie ustosunkowała się do możliwości konsekracji olejów bez udziału 

przepisanej liczby diakonów i subdiakonów. Optowała raczej za używaniem olejów 

pobłogosławionych w roku poprzednim zanim do diecezji nie dotrą świeże oleje od 

sąsiedniego biskupa, niż za dyspensą od przepisu liturgicznego, konstatując, że nie należy 

odchodzić od reguł przepisanych przez Pontyfikał w sprawie sporządzania świętych 

olejów137 . Na pytanie, czy decyzje tej Kongregacji w sprawie olejów świętych należy 

rozumieć w ten sposób, że dyspensa Stolicy Apostolskiej jest wymagana nie tylko wówczas, 

gdy w obrzędzie nie będzie mogło uczestniczyć dwunastu prezbiterów, lecz także wtedy, 

gdy brak siedmiu diakonów i siedmiu subdiakonów Święta Kongregacja Obrzędów 

odpowiedziała twierdząco w dniu 19 czerwca 1875 roku138.  

Nabuco twierdzi, że w praktyce poza Rzymem i niektórymi kościołami katedralnymi 

norma pontyfikału de facto nie obowiązywała ze względu na szerokie indulty generalne 

udzielone w tej materii, pozwalające na konsekrację olejów z udziałem tylko takiej liczby 

duchowieństwa wyższych święceń, jaką miał w dyspozycji biskup konsekrator139. Indult ten 

zwykły zawierać upoważnienia pięcioletnie udzielane przez Stolicę Apostolską 

poszczególnym ordynariuszom140. Takie zezwolenie znalazło się formularzu facultatuum 

 
134  I. NABUCO, Pontificalis Romani expositio…, s. 589-590. 
135  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Veglen., 16.09.1747, w: Decreta authentica…, t. II, s. 95. 
136  Pontificale Romanum Clementis VIII…, s. 578. 
137  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Corcyren., 19.01.1608, w: Decreta authentica…, t. I, s. 65. 
138  TAŻ, Soanen. et Pitilianen., 19.06.1875, w: Decreta authentica…, t. III, s. 54-55. 
139  I. NABUCO, Pontificalis Romani expositio…, s. 590. 
140  Specimen formulae facultatum…, s. 512  
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dla biskupów Azji, Afryki i Ameryki zaaprobowanych przez Świętą Kongregację 

Rozkrzewiania Wiary w dniu 27 lipca 1634 roku141. Papież Klemens XI (1700-1721) udzielił 

ich biskupowi Yucatán w Meksyku z dnia 23 stycznia 1716 roku142, a Święta Kongregacja 

Powszechnej i Rzymskiej Inkwizycji – biskupom Brazylii decyzją z dnia 22 lutego 1725 

roku 143 . Benedykt XIII (1724-1730) bullą Speculatores Domus z czerwca 1726 roku 

obdarzył podobnym przywilejem Wikariusza i Komisarza Apostolskiego Ameryki 

Południowej144. Dla całej Ameryki Łacińskiej przywilej ten potwierdził papież Leon XIII 

(1878-1903) encykliką Trans Oceanum z dnia 18 kwietnia 1897 roku145.  

Ze względu na trudności w zgromadzenia odpowiedniej liczby asystujących 

wyższych święceń podczas trwania I wojny światowej papież Benedykt XV (1914-1922) 

zezwolił w 1916 roku oraz tak długo, jak w wyniku działań wojennych nie będzie możliwe 

zebranie pełnej liczby prezbiterów, diakonów i subdiakonów przepisanej przez Pontyfikał, 

aby arcybiskupi i biskupi terytoriów ogarniętych wojną błogosławili oleje i konsekrowali 

krzyżmo przy udziale trzech prezbiterów, trzech diakonów i trzech subdiakonów, których 

w ostateczności można zastąpić akolitami146.  

Przywilej sprawowania rytu olejów bez wymaganej przez przepisy Pontyfikału 

liczby duchowieństwa wyższych święceń w XX wieku przewidywały też upoważnienia 

dziesięcioletnie z dnia 1 stycznia 1941 roku 147 , nadzwyczajne upoważnienia dla 

ordynariuszy diecezji łacińskich i grekokatolickich na terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej 

zajętych przez wojska radzieckie na błogosławienie olejów w innym czasie 148  oraz 

upoważnienia dla polskich ordynariuszy na czas panowania w Polsce reżimu 

komunistycznego149.  

Święta Kongregacja Obrzędów udzielała również indultów partykularnych, wśród 

których warto wymienić zezwolenie dla arcybiskupa Sewilli z dnia 18 lutego 1843 roku na 

prywatne konsekrowanie olejów przy udziale tylko trzech kapłanów150 oraz zezwolenie dla 

 
141  I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, s. 96. 
142  CLEMENS XI, Facultates concessae…, s. 193. 
143  CONGREGATIO GENERALIS S. ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS, 22.02.1725, dz. cyt., nr 12, s. 3. 
144  BENEDICTUS XIII, dz. cyt., s. 18. 
145  LEO XIII, dz. cyt., s. 513.  
146  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum de sacerdotum et sacrorum ministrorum numero in benedictione 

et consecratione sanctorum oleorum, 23.02.1916, AAS 8 (1916), s. 73.  
147  SACRA CONGREGATIO  DE PROPAGANDA FIDE, Prot. N. 478/41, dz. cyt., s. 238-252.  
148  M. DĘBOWSKA, dz. cyt., s. 48. 
149  Uprawnienia wyjątkowe Prymasa…, s. 67. 
150  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Hispalen., 18.02.1843, w: Decreta authentica…, t. II, s. 313. 
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biskupa Livorno z dnia 7 lutego 1874 roku151 udzielone ze względu na brak wymaganej 

liczby duchownych niższych stopni wyższych święceń będących w dyspozycji biskupa 

w Wielki Czwartek.  

Przywileje ogólne zawierały klauzulę, że w akcie konsekracji krzyżma ma 

uczestniczyć taka liczba duchownych wyższych święceń, ilu tylko biskup może zgromadzić, 

co najmniej trzech152. Najwyższa Święta Kongregacja Świętego Oficjum w dniu 3 sierpnia 

1859 roku rozpatrzyła wątpliwość przedłożoną przez Wikariusza Apostolskiego Mongolii, 

czy indult w brzmieniu cum sacerdotibus quos potuerint habere można rozszerzyć w ten 

sposób, że jeśli biskup nie może zgromadzić w ogóle prezbiterów, wówczas może 

pobłogosławić oleje pod nieobecność tychże kapłanów. Przypomniano pismo do Sekretarza 

Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary z dnia 22 września 1719 roku, w którym Święte 

Oficjum uznało za wystarczające zezwolenie dotychczasowe, gdyż jeśli biskup nie może 

zgromadzić duchowieństwa w Wielki Czwartek, może konsekrować oleje w innym dniu153. 

3.3.3. Struktura rytualna obrzędu 

 Potrydencki Pontyfikał rzymski przejął strukturę rytową błogosławieństwa olejów 

i konsekracji krzyżma z Pontyfikału Duranda z końca XIII wieku, wprowadzając jednak 

pewne korekty. W tym kształcie obowiązywała ona w liturgii rzymskiej aż do reform 

liturgicznych Soboru Watykańskiego II.  

 Błogosławienie olejów zostało trwale złączone z celebracją Eucharystii także w ten 

sposób, że głównym celebransem Mszy ma być zawsze biskup-konsekrator. W odróżnieniu 

od najstarszej tradycji Kościoła rzymskiego biskup nie sprawował tego dnia trzech Mszy, 

lecz ryt dawnej Missa chrismalis został inkorporowany do celebracji Mszy Wieczerzy 

Pańskiej. Dnia 16 lipca 1672 roku Święta Kongregacja Obrzędów zadeklarowała 

konieczność zachowania w tym zakresie przepisów Pontyfikału, odmawiając możliwości 

konsekrowania olejów poza Mszą, po którym to Ofierze eucharystycznej przewodniczyłby 

w zastępstwie biskupa jeden z kanoników kapituły katedralnej 154 . Negatywnie 

odpowiedziała także dekretem z dnia 9 maja 1857 roku na prośbę o zezwolenie na 

benedykcję olejów i konsekrację krzyżma, po której biskup udzieliłby Komunii świętej 

przed Mszą konwentualną. Suplikę w tej sprawie przedłożył biskup diecezji Imienia Jezus 

 
151  TAŻ, Liburnen., 16.02.1874, w: Decreta authentica…, t. III, s. 43-44. 
152  I. NABUCO, Pontificalis Romani expositio…, s. 590. 
153  SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICI, Litterae circulares, 3.08.1859, w: Collectanea S. 

Congregationis de Propaganda Fide, vol. I, Romae 1907, s. 643-644. 
154  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Melevitana, 16.07.1672, w: Decreta authentica…, t. I, s. 299.  
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w Cebu na Filipinach z tego względu, że prezbiterzy tamtejszego regionu mogliby nie 

wytrzymać w stanie postu eucharystycznego do końca długiego obrzędu155. 

 O odpowiedniej porze biskup w zakrystii przywdziewał uroczyste szaty pontyfikalne 

białego koloru. Podobnie prezbiterzy towarzyszący biskupowi w konsekracji olejów oraz 

diakoni i subdiakoni wkładali szaty właściwe dla swojego stanu święceń156. W związku 

z wątpliwością w jaki sposób mieliby oni ubrać odpowiednie szaty: czy tak jak kanonicy-

asystenci na humerał i komżę nałożyć odpowiednio ornat, dalmatykę lub tunicelę, czy też 

włożyć wszystkie szaty, jak do Mszy solemnej, Święta Kongregacja Obrzędów wyjaśniła 

w dekrecie z dnia 11 stycznia 1681 roku, że prezbiterzy wkładają humerał, albę, cingulum, 

stułę, ornat i manipularz, diakoni – humerał, albę, cingulum, stułę, dalmatykę i manipularz, 

subdiakoni – humerał, albę, cingulum, tunicelę i manipularz 157 . Gdy wszyscy są już 

przygotowani do liturgii, rozpoczyna ją uroczysta procesja, w której siedmiu subdiakonów, 

siedmiu diakonów i dwunastu prezbiterów poprzedza subdiakona niosącego księgę 

Ewangelii. Msza przebiegała jak zwykle w porządku Mszy pontyfikalnej aż do ostatniej 

części Kanonu mszalnego158. 

 Jako pierwszy błogosławiony był olej chorych w sposób określony już uprzednio 

w Pontyfikale Duranda. Zanim biskup wypowiedział słowa Per quem haec omnia, oddawał 

cześć Najświętszemu Sakramentowi na ołtarzu, po stronie Epistoły puryfikował palce 

i udawał się do krzesła przygotowanego przy stole po środku prezbiterium, przy którym 

dokonywano błogosławienia olejów. Archidiakon stojąc przy biskupie głośno śpiewał 

jednokrotnie: „Olej chorych”. Wówczas jeden z siedmiu subdiakonów udawał się do 

zakrystii i z dwoma akolitami niosącymi świece przynosił olej chorych do pobłogosławienia. 

Przekazywał go następnie archidiakonowi, mówiąc: „Olej chorych”, a ten z kolei 

przedstawiał go z taką samą formułą werbalną biskupowi i stawiał na przygotowanym stole, 

przy którym siedział biskup. Biskup wstawał z mitrą i ściszonym głosem, tak, by słyszeli go 

jedynie stojący w pobliżu prezbiterzy egzorcyzmował olej. Następnie, zdjąwszy mitrę, 

odmawiał mówił: „Pan z wami. I z duchem twoim. Módlmy się” i odmawiał tak samo 

ściszonym głosem modlitwę Emitte. Pobłogosławiony olej odnoszono do zakrystii w taki 

 
155  TAŻ, Nominis Iesu, 6.05.1857, w: Decreta authentica…, t. II, s. 397-398. 
156  Pontificale Romanum Clementis VIII…, s. 569. 
157  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Nominis Iesu, 11.01.1681, w: Decreta authentica…, t. I, s. 349-350. 
158  Pontificale Romanum Clementis VIII…, s. 569-571. 
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sam sposób, w jaki został z niej przyniesiony, a biskup siedząc w mitrze mył ręce i wracał 

do ołtarza, gdzie kontynuował celebrację Mszy od końcowych słów Kanonu159.  

Zgodnie z Pontyfikałem Klemensa VIII z 1595 roku tylko biskup przyjmował w tej 

celebracji Komunię Świętą, po której dokonywał puryfikacji. Już kolejna edycja Urbana VIII 

(1623-1644) z 1644 roku skorygowała odpowiednio rubryki, wskazując, że po przyjęciu 

Najświętszej Eucharystii biskup udziela sakramentu Ciała Pańskiego diakonowi, 

subdiakonowi i pozostałemu duchowieństwu 160 . Dnia 8 kwietnia 1690 roku Święta 

Kongregacja Obrzędów wyjaśniła, że dwunastu prezbiterów, siedmiu diakonów i siedmiu 

subdiakonów wybranych do udziału w obrzędzie konsekracji olejów powinno przyjąć 

Komunię przed wszystkimi pozostałymi duchownymi, także przed kanonikami i innymi 

dostojnikami w chórze161.  

 Po udzieleniu Komunii i puryfikacji, biskup oddawał cześć Najświętszemu 

Sakramentowi pozostawionemu na ołtarzu i odchodził ponownie do krzesła 

przygotowanego przy stole po środku prezbiterium, przy którym miała dokonać się 

konsekracja krzyżma i błogosławieństwo oleju katechumenów. Archidiakon stojąc przy 

biskupie śpiewał jednokrotnie: „Olej na święte krzyżmo”, a potem „Olej katechumenów”. 

Po tym biskup nakładał kadzidło do kadzielnicy i błogosławił je. Wówczas dwunastu 

prezbiterów, siedmiu diakonów i siedmiu subdiakonów wraz z koniecznymi posługującymi 

udawało się do zakrystii, aby w uroczystej procesji przynieść do biskupa oleje do 

pobłogosławienia. Na czele procesji z olejami szedł posługujący z dymiącą kadzielnicą, za 

nim subdiakon z krzyżem pomiędzy dwoma akolitami niosącymi zapalone świece, dalej 

dwóch kantorów śpiewających hymn O Redemptor, subdiakoni i diakoni parami, za nimi 

subdiakon z naczyniem z balsamem, po nim dwóch diakonów niosących w welonach nakryte 

naczynia z olejem na krzyżmo święte (po prawej) i olejem katechumenów. Na końcu szli 

parami prezbiterzy (dwunastu) i pozostali diakoni i subdiakoni. Gdy procesja zmierzała do 

biskupa śpiewano cztery pierwsze strofy hymnu O Redemptor. Po dojściu do prezbiterium 

posługujący niosący kadzielnicę, krzyż i świece stawali przy ołtarzu po stronie Epistoły, zaś 

dwunastu prezbiterów ustawiało się przy bokach stołu po sześciu z każdej strony. Diakoni, 

a za nimi subdiakoni z kolei za biskupem162.  

 
159  Tamże, s. 571-573. 
160  Pontificale Romanum Clementis VIII primum nunc denuo Urbani VIII…, s. 492. 
161  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Caesaraugustana, 8.04.1690, w: Decreta authentica…, t. I, s. 395; TAŻ, 

Caesaraugustana, 21.01.1696, w: Decreta authentica…, t. I, s. 421. 
162  Pontificale Romanum Clementis VIII…, s. 573-578. 
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 Oleje przyniesione w procesji przynoszono do archidiakona, a ten przedstawiał je 

biskupowi i stawiał na przygotowanym stole. Wówczas biskup wstawał i przystępował do 

konsekracji krzyżma. Najpierw błogosławił balsam odmawiając obydwie oracje 

błogosławieństwa, z których Pontyfikał Duranda przepisywał jeszcze tylko jedną do wyboru 

biskupa. Potem biskup w mitrze mieszał na patenie lub w innym niewielkim naczyniu 

balsam z odrobiną oleju wziętego z naczynia z olejem na krzyżmo święte. Odmawiał przy 

tym formułę słowną przepisaną przez starsze źródła liturgiczne. Nie dodawał jednak od razu 

mieszanki do naczynia z olejem. Po zmieszaniu balsamu z oliwą biskup w mitrze trzykrotnie 

tchnął na sposób krzyża nad otworem naczynia z olejem na krzyżmo święte. Po nim tak 

samo czynili prezbiterzy, pojedynczo podchodząc do naczynia ustawionego na stole. 

Następnie biskup stojąc w mitrze odmawiał egzorcyzm nad olejem krzyżma i po zdjęciu 

mitry śpiewał prefację konsekracyjną. Gdy odmówił konkluzję prefacji, zmieszaną 

wcześniej odrobinę oliwy z balsamem wlewał do naczynia z olejem krzyżma z dodaniem 

przepisanej przez Pontyfikał formuły werbalnej. Diakon, który przyniósł naczynie 

z zakrystii, zdejmował z niego wówczas jedwabny welon, a biskup kłaniając się świętemu 

krzyżmu pozdrawiał je, śpiewając: Ave sanctum Chrisma. Powtarzał tę czynność jeszcze 

dwukrotnie, za każdym razem podnosząc ton, a następnie całował otwór naczynia. Po 

biskupie czynności te wykonywało kolejno dwunastu prezbiterów, z tą różnicą, że 

prezbiterzy zamiast ukłonu, oddawali cześć świętemu krzyżmu przez przyklęknięcie163.  

 Gdy już wszyscy prezbiterzy oddali cześć nowo konsekrowanemu olejowi krzyżma, 

naczynie z nim odstawiano na bok stołu, a diakon, który dotychczas trzymał naczynie 

z olejem katechumenów przekazywał je archidiakonowi do przedstawienia biskupowi. 

Archidiakon wówczas przedstawiał je biskupowi i ustawiał na środku stołu przed biskupem. 

Biskup, a po nim prezbiterzy tchnęli nad naczyniem z olejem, tak jak uprzednio nad 

naczyniem z olejem na krzyżmo święte. Po tym biskup wstawał w mitrze i przyciszonym 

głosem odmawiał egzorcyzm nad olejem, a po oddaniu mitry – modlitwę błogosławieństwa 

oleju katechumenów. Po jej zakończeniu, tak biskup, jak i dwunastu towarzyszących mu 

prezbiterów oddawało cześć nowo pobłogosławionemu olejowi, śpiewając trzykrotnie: Ave 

sanctum oleum, na koniec całując naczynie z oliwą, tak jak naczynie z krzyżmem świętym. 

Po tych czynnościach diakoni, którzy przynieśli oleje do pobłogosławienia, w ten sam 

sposób procesyjnie odnosili je do zakrystii przy śpiewie dalszych strof hymnu O Redemptor. 

Biskup z kolei przy stole mył ręce i wracał do ołtarza, gdzie kontynuował Mszę dalej według 

 
163  Tamże, s. 578-590. 
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porządku Mszału. Po ostatniej Ewangelii biskup siadał w mitrze na faldistorium i pouczał 

prezbiterów, aby uważnie, zgodnie z przepisami kanonów strzegli wiernie krzyżma i olejów 

świętych, nie pozwalając na ich niewłaściwe wykorzystanie164. 

 Obrzęd przepisany przez Pontyfikał rzymski papieża Klemensa VIII (1592-1605) nie 

wszędzie przyjął się w pełnym wymiarze. Biskup diecezji Mondoñedo w Hiszpanii 

przedstawił Świętej Kongregacji Obrzędów następujące dubium: w jego diecezji był 

zwyczaj zaczerpnięty z jednego z ceremoniałów wydanego w 1563 roku, że prezbiterzy 

asystujący biskupowi w czasie rytu błogosławieństwa olejów i konsekracji krzyżma nie 

tylko tchną nad naczyniami z olejem i pozdrawiają nowe oleje wraz z biskupem, lecz także 

odmawiają z nim te same formuły, egzorcyzmy i oracje. Kapituła katedralna optowała za 

zachowaniem dawnego zwyczaju, kultywowanego także w innych kościołach katedralnych 

w Królestwie Hiszpanii. Wobec tego biskup poprosił Stolicę Apostolską o rozstrzygnięcie, 

czy należy porzucić dawny zwyczaj miejscowy i dostosować celebrację do przepisów 

Pontyfikału rzymskiego. Ta Święta Kongregacja Obrzędów dekretem z dnia 24 listopada 

1703 roku nakazała stosowanie w pełni przepisów księgi rzymskiej promulgowanej przez 

papieża Klemensa VIII i odrzucenie miejscowego zwyczaju165. 

3.4. Podsumowanie 

 Oleje stosowane w celebracjach liturgicznych jako materia sakramentów 

bierzmowania i namaszczenia chorych oraz jako rytualny element towarzyszący udzielaniu 

sakramentu chrztu oraz sakramentu święceń biskupa i prezbitera, aby uzyskać swój 

niezbędny atrybut „świętych” olejów musiały być przed ich użyciem odpowiednio 

pobłogosławione lub konsekrowane. Dokonywało się to w czasie szczególnej akcji 

liturgicznej. 

 Pierwotne źródła literatury kanoniczno-liturgicznej nie zawierały szczegółów 

rytualnych na temat przygotowania materii namaszczeń. Tradycja Apostolska przypisywana 

św. Hipolitowi Rzymskiemu (III w.) najpierw w opisie liturgii mszalnej umieściła formułę 

błogosławienia oleju, prawdopodobnie do namaszczania chorych, a następnie w opisie 

liturgii chrzcielnej – wzmianki o błogosławieniu oleju dziękczynienia do namaszczeń 

pochrzcielnych oraz oleju egzorcyzmu, którym prezbiterzy namaszczali katechumenów 

przed wyznaniem przez nich wiary i wejściem do źródła chrzcielnego. 

 
164  Tamże, s. 590-595. 
165  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Mindonien., 24.11.1703, w: Decreta authentica…, t. I, s. 471. 
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 Późniejsze źródła liturgii rzymskiej: Ordines Romani oraz Sakramentarze świadczą 

o dokonywaniu najpierw konsekracji krzyżma i błogosławienia oleju katechumenów, 

a później także oleju chorych przez papieża (odpowiednio – przez biskupa) w czasie 

specjalnej celebracji Mszy krzyżma, odprawianej w Wielki Czwartek rano. Rozwój liturgii 

w średniowieczu doprowadził do rezygnacji z odrębnej celebracji eucharystycznej w celu 

błogosławienia olejów i włączenia tego aktu do Mszy Wieczerzy Pańskiej.  

 Olej chorych, jak wynika już z najstarszych dostępnych źródeł liturgicznych, 

błogosławiono w czasie Kanonu mszalnego – przed końcową konkluzją Per quem haec 

omnia. Sakramentarz gelazjański starszy z VII wieku przepisywał specjalną orację 

o charakterze epikletycznym. Nie licząc pewnych epizodów na arenie ewolucji liturgii 

olejów, które zezwalały na użycie innych formuł, oracja Emitte utrzymała się w użyciu 

w niemal niezmienionym kształcie aż do reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. 

Pontyfikał rzymsko-germański z X wieku do wcześniej używanej modlitwy 

błogosławieństwa dodał także poprzedzającą ją formułę egzorcyzmu. Należy zauważyć 

pewne różnice w traktowaniu oleju chorych, w odróżnieniu do krzyżma świętego i oleju 

katechumenów: błogosławieństwo dokonywało się już w czasie Modlitwy eucharystycznej, 

lecz miało zdecydowanie mniej uroczysty charakter, gdyż nie towarzyszyła mu 

rozbudowana procesja przyniesienia oleju, oddanie czci po błogosławieństwie, ani też udział 

duchowieństwa wyższych święceń w samym akcie błogosławieństwa nie był tak znaczący. 

Co prawda starsze źródła liturgiczne wskazywały, że benedykcji dokonuje tak papież 

(biskup), jak i wszyscy prezbiterzy, lecz już Pontyfikał potrydencki wyeliminował nawet 

symultaniczne odmawianie modlitwy błogosławieństwa przez prezbiterów towarzyszących 

biskupowi.  

 Konsekracja krzyżma i błogosławieństwo oleju katechumenów na przestrzeni 

dziejów przybierały coraz bardziej uroczysty charakter. Były bowiem wzbogacane 

o dodatkowe elementy rytualne. Aktów tych dokonywano po Komunii celebransa, a przed 

Komunią duchowieństwa (i wiernych). Sakramentarz gelazjański starszy przewidywał 

najpierw błogosławieństwo oleju katechumenów, a dopiero po nim konsekrację krzyżma. 

W dalszym rozwoju obrzędu nastąpiła zmiana kolejności. Najstarsze księgi liturgiczne 

przewidywały jedynie samą modlitwę błogosławieństwa, lecz coraz dalej idąca 

gallikanizacja liturgii rzymskiej wprowadziła najpierw modlitwy egzorcyzmów, potem 

uroczystą procesję, rozbudowany obrzęd zmieszania oliwy z balsamem i uczczenie nowych 

olejów po dokonanej konsekracji, względnie po błogosławieństwie. Oracja konsekracji 
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krzyżma już w najstarszych sakramentarzach przyjęła formę prefacji konsekracyjnej 

z mocno rozbudowanym elementem anamnetycznym.  

 Za kamienie milowe ewolucji rytu konsekracji krzyżma w dobie przedtrydenckiej 

należy uznać powstanie Pontyfikału rzymsko-germańskiego z X wieku, a następnie 

sporządzenie przez Duranda z Metz’u jego Pontyfikału pod koniec XIII wieku. Pontyfikał 

rzymsko-germański z X wieku po raz pierwszy wskazał, że w tym rycie winno uczestniczyć 

dwunastu prezbiterów. Po Komunii celebransa archidiakon wzywał do przyniesienia olejów, 

po czym następowała uroczysta procesja ze śpiewem używanego do dzisiaj hymnu 

O Redemptor. Jeszcze Pontyfikały rzymskie z XII wieku i Pontyfikał Kurii Rzymskiej 

z wieku XIII, powołując się na tradycję Kościoła rzymskiego, opuszczały śpiew hymnu. Ryt 

konsekracji krzyżma w źródłach wieku X poprzedzało przemówienie biskupa i zmieszanie 

oliwy z balsamem. W źródłach tradycji rzymskiej bez żadnych formuł werbalnych oliwę na 

krzyżmo mieszał biskup w zakrystii przed rozpoczęciem celebracji. Po prefacji 

konsekracyjnej następowało oddanie czci nowo konsekrowanemu krzyżmu. Podobną 

strukturę nadano błogosławieństwu oleju katechumenów, choć bez oczywistego mieszania 

z balsamem. Pontyfikał Duranda z XIII wieku dodał modlitwy błogosławienia balsamu 

i liczne szczegóły rubrycystyczne. 

 To źródło finalnie stało się podstawą sporządzenia po Soborze Trydenckim 

jednolitego pontyfikału dla całego Kościoła łacińskiego. Księgę tę ogłosił papież Klemens 

VIII (1592-1605) w 1596 roku. Po nieznacznych korektach służyła ona obrządkowi 

rzymskiemu aż do drugiej połowy XX wieku. Epoka określana w historii liturgii mianem 

epoki rubrycyzmu lub centralizacji zaowocowała licznymi wyjaśnieniami Świętej 

Kongregacji Obrzędów także w sprawie błogosławienia olejów. Pontyfikał nakazywał 

dokonywanie konsekracji krzyżma oraz benedykcji oleju chorych i katechumenów w Wielki 

Czwartek. Choć już wcześniej była to zwyczajna praktyka w Kościele łacińskim przez ten 

dokument prawno-liturgiczny norma zwyczajowa uzyskała rangę ustawy. Jedynie 

interwencja najwyższej władzy Kościoła (np. indulty indywidualne lub generalne) mogła 

zalegalizować dokonanie aktu w innym dniu, poza Wielkim Czwartkiem.  

 Chociaż normy potrydenckie nie określały sensu stricto miejsca właściwego na 

celebrację wielkoczwartkowej liturgii olejów, to już z praxis Stolicy Apostolskiej wynika, 

że, co do zasady, biskup winien dokonywać tego we własnym kościele katedralnym. 

Wyjątkowo miejscem sprawowania Mszy Wieczerzy Pańskiej z konsekracją krzyżma mógł 

być inny kościół, lecz bez specjalnego indultu Świętej Kongregacji Obrzędów biskup nie 
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mógł błogosławić olejów prywatnie w kaplicy. Szczególne okoliczności wojenne 

w powiązaniu z trudnościami chorobowymi arcybiskupa Sewilli w połowie XIX wieku 

skłoniły tę Dykasterię do udzielenia przywileju, chociaż w innych, mniej drastycznych 

okolicznościach takiej łaski kategorycznie odmawiano.  

 Duże znaczenie dla aktu konsekracji krzyżma, a tym samym dla błogosławienia oleju 

chorych i oleju katechumenów miał udział odpowiedniej liczby duchowieństwa wyższych 

święceń w celebracji eucharystycznej, podczas której aktu tego dokonywano. Potrydencki 

Pontyfikał Klemensa VIII przepisywał, że winno w niej wziąć udział (oprócz tych, którzy 

byli konieczni ze względu na pontyfikalny charakter Mszy biskupiej) dwunastu prezbiterów, 

siedmiu diakonów i siedmiu subdiakonów. Z jednej strony należy jednak zauważyć, ze poza 

Rzymem i większymi diecezjami zgromadzenie takiej liczby duchownych wokół biskupa 

było problematyczne, szczególnie ze względu na konieczność celebracji Mszy Wieczerzy 

Pańskiej we własnych kościołach parafialnych. Nota bene wówczas ta celebracja, tak jak 

pozostałe liturgie Wielkiego Tygodnia sprawowane były w godzinach porannych. O ile dla 

terytoriów misyjnych lub tych, w których hierarchia kościelna nie była zbyt liczna, 

zrozumiałe wydawały się indulty generalne na sprawowanie benedykcji olejów z udziałem 

takiej liczby duchownych, jaką biskup mógł mieć tego dnia w dyspozycji, trudno znaleźć 

właściwe wytłumaczenie dla takiego indultu na rzecz licznych ordynariuszy, którym 

przyznawano tzw. upoważnienia pięcioletnie. Skoro sama Stolica Apostolska uznawała za 

trudne zebranie przepisanej przez pontyfikał liczby duchownych, mogła zmienić ten przepis 

ustawą ogólną, np. w drodze nowego wydania Pontyfikału rzymskiego. Jednakże ani edycje 

Urbana VIII (1623-1644), ani Benedykta XIV (1740-1758), ani też ostatnia zatwierdzona 

powagą papieża Leona XIII (1878-1903) przez Świętą Kongregację Obrzędów w 1888 roku 

nie zmodyfikowały tej normy.  

 W odróżnieniu od indultów generalnych, ogłaszanych przez Świętą Kongregację 

Rozkrzewiania Wiary lub Świętą Kongregację Konsystorialną, indulty partykularne 

pozostające w domenie Świętej Kongregacji Obrzędów nie były liczne. Zastanawiająca jest 

odmowa łaski błogosławienia olejów przy udziale mniejszej liczby duchownych, których 

biskup nie mógł zgromadzić ze względu na ich brak w diecezji z poleceniem tejże 

Dykasterii, aby posługiwano się olejami ubiegłorocznymi do czasu, aż biskup pozyska nowe 

z sąsiedniej diecezji.  

 Rozróżnienie charakteru udziału prezbiterów w obrzędzie, określanych mianem 

współpracowników i świadków misterium krzyżma oraz udziału diakonów i subdiakonów 
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– sług i stróżów nie miało przełożenia na obowiązek ich obecności. Święta Kongregacja 

Obrzędów wyjaśniała, że udział tak jednych, jak i drugich jest obowiązkowy. O ile na mocy 

licznych indultów można było konsekrować krzyżmo przy udziale tylko trzech prezbiterów, 

to już z negatywną odpowiedzią Świętego Oficjum spotkała się prośba o zezwolenie na 

sprawowanie wielkoczwartkowej liturgii olejów bez udziału nawet jednego prezbitera. 

Trudno w tym kontekście uznać za trafne odmówienie prezbiterom jakiejkolwiek roli 

aktywnej w aktach konsekracji względnie błogosławieństwa z wyjątkiem tchnienia nad 

krzyżmem i olejem katechumenów. Z błogosławienia oleju chorych zostali oni niemal 

całkowicie wyeliminowani, choć rzymskie tradycje wskazywały, że dokonują oni tego 

razem z biskupem (tam pontifex, quam omnes presbyteri). Zakaz symultanicznego 

wypowiadania formuł błogosławieństwa przy obowiązku towarzyszenia olejom w procesji 

do ołtarza, pozdrawiania nowych olejów aklamacją, przyklęknięciami i ucałowaniem 

naczynia zredukował ich rolę jako cooperatores, przy niewspółmiernym zwiększeniu ich 

znaczenia jako testes.  

 Obowiązujący w Kościele rzymskim przez blisko 350 lat ryt (licząc od daty 

promulgacji Pontyfikału Klemensa VIII, nie zaś od stworzenia obrzędu) trwale włączył do 

liturgii rzymskiej gallikańskie elementy. Błogosławienie oleju chorych dokonywało się 

podczas Kanonu mszalnego, przed konkluzją, zgodnie ze źródłami rzymskimi, lecz orację 

błogosławieństwa poprzedził egzorcyzm, który zaburzał naturalną strukturę Modlitwy 

eucharystycznej. Konsekrację krzyżma poprzedzała procesja ze śpiewem o proweniencji 

zaalpejskiej, a zmieszaniu oliwy z balsamem nadano o wiele wyższą rangę niż wynika ze 

źródeł rzymskich. Potrydencki Pontyfikał podzielił ten ryt na dwa elementy. Po 

pobłogosławieniu balsamu biskup mieszał niewielką ilość oliwy z balsamem, lecz wlania tej 

mieszanki do reszty oliwy dokonywał dopiero po prefacji konsekracyjnej. Akt uczczenia 

nowo konsekrowanego krzyżma, a następnie nowo pobłogosławionego oleju katechumenów 

przybrał rozbudowaną formę, niejako personifikującą rzeczy materialne. Aklamacja, 

przyklęknięcia i ucałowanie naczynia z olejami mogły jednak potęgować quasi-magiczne 

podchodzenie do materii sakramentalnych. Brak jakiegokolwiek znaczenia samego udziału 

wiernych w obrzędzie konsekracji krzyżma i benedykcji olejów zredukował piękny i ważki 

akt, podkreślający przymiot biskupa jako pierwotnego szafarza sakramentów w jego 

Kościele partykularnym do czynności raczej stricte technicznej.   
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Rozdział 4. 

Liturgia błogosławieństwa olejów i konsekracji krzyżma  

od reformy liturgicznej Piusa XII 

 

 Ruch liturgiczny w XIX i XX wieku postulował większe przybliżenie wiernych do 

sprawowanych obrzędów, tak aby rzeczywiście liturgia stała się źródłem i szczytem 

działalności Kościoła, a cały lud brał w niej czynny, pełny i owocny udział. W tym celu 

wymagała stosownej odnowy. Proces reformy nie ominął także rytu błogosławienia oleju 

chorych i oleju katechumenów oraz konsekracji krzyżma. Ten rozdział zostanie poświęcony 

najpierw zrelacjonowaniu przebiegu rewizji rytu, a następnie – w tej perspektywie – 

udzieleniu odpowiedzi na pytanie: jak obecnie przepisy prawno-liturgiczne regulują stronę 

rytualną błogosławienia olejów i sporządzania krzyżma. 

4.1. Przywrócenie Mszy krzyżma i jej pierwsza rewizja po Soborze 

Watykańskim II (1956-1965) 

 Dzieło rewizji obrzędów błogosławienia olejów chorych i katechumenów oraz 

konsekracji krzyżma od pontyfikatu papieża Piusa XII (1939-1958) do pontyfikatu 

św. Pawła VI (1963-1978) należy podzielić na trzy główne etapy: reformę przedsoborową 

(1956-1962), reformę prowizoryczną (1964-1965) oraz reformę definitywną (1966-1971)1. 

4.1.1. Reforma Piusa XII i Jana XXIII (1956-1962) 

Rozwój ruchu liturgicznego w XX wieku sprawił, że idea generalnej reformy 

liturgicznej coraz głośniejszym echem odbijała się w poszczególnych urzędach Kurii 

Rzymskiej. Na tę ideę wrażliwy był także papież Pius XII (1939-1958), który w roku 1946 

powołał specjalną Komisję do spraw generalnej reformy liturgicznej, tzw. Commissio 

Piana2. W swoim pierwszym, niejako programowym projekcie zwanym Memoria sulla 

riforma liturgica, Komisja zauważyła, że z wielką delikatnością i ostrożnością należy 

 
1  Po ogłoszeniu Pontyfikału rzymskiego papieża Pawła VI w 1971 roku nie wprowadzono znaczących zmian 

w tej księdze liturgicznej, ani w Mszale rzymskim. Za pontyfikatu św. Jana Pawła II (1978-2005) 

marginalne korekty pojawiły się w tym obszarze w związku z reformą Kodeksu prawa kanonicznego, listem 

okólnym o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych oraz trzecim wydaniem typicznym Mszału 

rzymskiego. Każdy z tych dokumentów będzie wzmiankowany w odpowiednim miejscu w dalszej części 

niniejszego tekstu. 
2  C. BRAGA, La riforma liturgica di Pio XII. Documenti, I. La «Memoria sulla riforma liturgica», Roma 

2003, s. VII.  
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podejść do sprawy rewizji liturgii Triduum Paschalnego (a do 1956 roku konsekracja 

krzyżma i błogosławieństwo olejów było częścią tej liturgii), która jak wynika z treści tego 

opracowania dla Commissio Piana była nieunikniona, całkowicie uzasadniona i absolutnie 

konieczna3. Pierwszym etapem tej rewizji była odnowa obrzędów Wielkiej Soboty, czyli 

Wigilii Paschalnej 4  i zezwolenie, by sprawować ją nie rano w tym dniu, lecz dopiero 

wieczorem 5 . Wśród obserwacji ordynariuszy miejsca, którzy wykorzystali możliwość 

otwartą przez nowe normy liturgiczne i sprawowali Wigilię Wielkanocą wieczorem 

w Wielką Sobotę, pojawiły się prośby (m. in. bp. E. Le Belleca, biskupa Vannes, 

bp. B. Rolanda-Gosselin, biskupa Versailles, bp. G. B. Parodiego, biskupa Savona Noli) 

o dalsze kroki w odnowie obrzędów Wielkiego Tygodnia, w tym o zezwolenie na 

sprawowanie także Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem, nie zaś rano6.  

Idea ta została podjęta przez Komisję Piusową i podczas jej 24 zebrania w dniu 

18 października 1952 roku podjęto badanie pierwszego projektu przeniesienia celebracji 

Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i Męki Pańskiej w Wielki Piątek na godziny 

wieczorne, przygotowanego przez Löw’a we współpracy z Antonellim. Projekt ten zakładał 

przywrócenie Mszy krzyżma, którą w kościołach katedralnych mieli sprawować biskupi 

w godzinach porannych. Komisja ta na 25 zebraniu w dniu 12 grudnia 1952 roku przyjęła 

wstępnie z poprawkami teksty liturgiczne na tę Mszę, które następnie poddane zostały 

kolejnej rewizji w dniu 2 stycznia 1953 roku na 26 zebraniu Komisji7. Zadaniem tegoż 

gremium była także ocena przygotowanego Positio o odnowie liturgicznej Wielkiego 

Tygodnia, które miało być przedstawione członkom Świętej Kongregacji Obrzędów. 

Dokument ten objaśniał idee przywrócenia Mszy krzyżma, stawiając Kardynałom 

Kongregacji pytanie o decyzję w tej sprawie8.  

 
3  SACRA RITUUM CONGREGATIO. SECTIO HISTORICA, Memoria sulla riforma liturgica, (S. Hist. N. 71), 

Tipografia Poliglotta Vaticana 1948, s. 58-61. 
4  Ordo Sabbati Sancti quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur, Typis Polyglottis Vaticanis 1951. 
5  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum de Solemni Vigilia Paschali instauranda, 9.02.1951, AAS 43 

(1951), s. 128-129. 
6  N. GIAMPIETRO, «O vere beata nox». L’accoglienza dell’«Ordo Sabbati Sancti» del 1951-1952, 

Ephemerides Liturgicae 125 (2011), s. 174, 180.  
7  TENŻE, El Cardenal Ferdinando Antonelii y la reforma litúrgica, Madrid 2005, s. 334-338. 
8  SACRA RITUUM CONGREGATIO. SECTIO HISTORICA, De instauratione liturgica Maioris Hebdomadae. 

Positio, (S. Hist. n. 90), Typis Polyglottis Vaticanis 1955, s. 48-49, 57-58: “Si può anche ricordare che 

nell’antichità non era questa l’unica Messa; nel Giovedì Santo infatti erano previste tre Messe, di cui 

conosciamo bene i formulari: una al mattino « in reconciliatione poenitentium »; una parimenti al mattino 

e riservata alla chiese cattedrali per la consacrazione del crisma e la benedizione degli olii da usarsi poi 

nella prossima notte del Sabato Santo per il battesimo, ed era detta appunto « Missa Chrismatis »; ed una 

finalmente nel pomeriggio, la Messa In Coena Domini, che era la vera Messa festiva del mistero del giorno, 

alla quale interveniva tutta la comunità dei fedeli. Di queste tre Messe, la prima « in reconciliatione 

poenitentium » cadde automaticamente in disuso con la cessazione, nell’alto Medio Evo, dell’istituto della 
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Pozytywne rozstrzygnięcie tego zagadnienia znalazło swoje normatywne 

odzwierciedlenie w dekrecie Świętej Kongregacji Obrzędów Maxima redemptionis nostrae 

mysteria z dnia 16 listopada 1955 roku, ogłaszającym ze specjalnego polecenia papieża 

Piusa XII odnowiony porządek Wielkiego Tygodnia9. Dekret ten przewidywał celebrację 

Mszy krzyżma w kościołach katedralnych w godzinach przedpołudniowych, po tercji10. 

Obowiązujący od Wielkanocy w 1956 roku Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus 

opisywał zatem celebrację Mszy krzyżma w Wielki Czwartek, oddzieloną od wieczornej 

Mszy Wieczerzy Pańskiej, przepisując własne teksty liturgiczne na tę okoliczność. 

W zakresie sprawowania samego obrzędu błogosławieństwa olejów i konsekracji krzyżma 

postanawiał, że nie należy zmieniać rytu opisanego w Pontyfikale rzymskim, z wyjątkiem 

opuszczenia fragmentu modlitwy konsekracji krzyżma, który stał się teraz prefacją 

mszalną11.  

Teksty liturgiczne tej Mszy odwoływały się naprzemiennie do idei kapłana jako 

namaszczonego do świętej posługi, jak i samej obecności stosowania olejów w Kościele. 

Introit Mszy wzięty z Księgi Wyjścia (30, 25. 31) przypominał starotestamentalny nakaz 

Boży sporządzenia oleju do namaszczania pokoleń Izraela12. Oracja na początku celebracji 

odwoływała się do misji kapłanów w posłudze odradzania nowych pokoleń w ludzie Bożym, 

 
penitenza pubblica; la seconda e la terza vennero fuse insieme, e la fusione si effettuò quando la Missa in 

Coena Domini, per quel lento processo di anticipazione delle funzioni pomeridiane del Triduum sacrum, 

finì per esser retrocessa alle ore del mattino, incontrandosi con la Missa Chrismatis. Fu a questo momento 

che la parte propria della consacrazione del crisma e benedizione degli olii fu inserita nei formulari della 

Missa in Coena Domini. E la cosa è rimasta così fino ad oggi. (…) Qualora invece, per le ragioni di interesse 

pastorale suesposte, si voglia riportare la Messa In Coena Domini al pomeriggio, allora si potrebbe rimettere 

in uso la Missa Chrismatis, da celebrarsi al mattino, nelle chiese cattedrali, per la benedizione degli olii 

santi: una Messa celebrata dal Vescovo con l’assistenza del clero. I formulari antichi sono quanto mai 

pregevoli, per forma e contenuto. (…) 4. Supposito quod Missa « In Coena Domini » ad horas 

postmeridians revocetur, an restituenda sit, in ecclesiis cathedralibus, missa matutina olim « chrismalis » 

appellata, pro benedictione oleorum et consecratione chrismatis. Nella supposizione che la Messa In 

Coena Domini venga riportata al pomeriggio, si impone di ripristinare anche l’antica Missa chrismatis, di 

cui abbiamo i formulari antichi bellissimi; una Messa da celebrarsi solo nelle chiese episcopali, con 

assistenza del clero, per la benedizione degli olii santi e la consacrazione del sacro Crisma. La Commissione 

per la Riforma è stata pienamente favorevole in proposito e crediamo che non ci siano difficoltà di sorta”.  
9  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum generale liturgicus Hebdomadae Sanctae ordo instauratur 

Maxima redemptionis nostrae mysteria, 16.11.1955, AAS 47 (1955), s. 838-841. 
10  Tamże, s. 841. 
11  Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1956, s. 61-66. 
12  Tamże, s. 62: “Antiphona ad introitum Ex. 30, 25, 31. Facies unctionis oleum, et filiis Israel dices: Hoc 

oleum unctionis sanctum erit mihi in generationes vestras. Ps. 88, 2 Gratias Domini in aeternum cantabo; 

per omnes generationis annuntiabo fidelitatem tuam. Facies unictionis”; tłum. polskie: Mszał rzymski 

łacińsko-polski, Pariis 1968, s. 172: „Sporządzisz olej święty do namaszczenia i powiesz synom Izraela: 

To jest święty olej namaszczenia dla waszych pokoleń. Ps Na wieki będę opiewał łaski Pana, będę głosił 

Twą wierność przez wszystkie pokolenia. – Sporządzisz olej święty”.  
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co dokonuje się de facto przez chrzest i pochrzcielne namaszczenia13. Czytania biblijne 

wskazywały z kolei na stosowanie oliwy przy namaszczeniu chorych, przepisując 

proklamację perykopy z Listu św. Jakuba (5, 13-16) i Ewangelii według św. Marka 

o namaszczaniu chorych przez Apostołów (6, 7-13). Z tego fragmentu zaczerpnięto także 

antyfonę komunijną. Sekreta (odpowiednik aktualnej modlitwy nad darami) 14 , jak 

i modlitwa po Komunii z kolei stanowiły nawiązanie do dokonującej się w tej Mszy odnowy 

materii sakramentalnej, uwypuklając kontrapozycję stare – nowe 15 . Prefacja wyjęta 

z dotychczasowej prefacji konsekracyjnej krzyżma objaśniała znaczenie namaszczenia tym 

olejem w Kościele16. Nowy opis sprawowania tej Mszy według rytu pontyfikalnego zastąpił 

dotychczasowe normy zawarte w Caeremoniale Episcoporum17, nowe teksty liturgiczne 

zostały zaopatrzone w notację muzyczną 18 , a następnie nowa Msza krzyżma została 

 
13  Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus…, s. 62: “Oratio. Domine Deus, qui in regenerandis plebibus tuis 

ministerio uteris sacerdotum: tribue nobis perseverantem in tua voluntate famulatum; ut dono gratie tuae, 

in diebus nostris, et meritis et numero sacratus tibi populus augeatur. Per Dominum”; tłum. polskie: Mszał 

rzymski łacińsko-polski…, s. 172: „Panie Boże, którzy odradzasz swój lud przez posługę kapłanów, daj 

nam wytrwale wypełniać Twoją wolę, aby dzięki Twej łasce za dni naszych lud Twój wzrastał w liczbę 

i zasługi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego”. 
14  Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus…, s. 63: “Secreta. Huius sacrificii potentia, Domie, quaesumus, et 

vetustatem nostram clementer abstergat, et novitatem nobis augeat et salutem. Per Dominum nostrum”; 

tłum. własne: “Mocą tej ofiary, prosimy Cię, Panie, usuń łaskawie naszą przestarzałość i umocnij w nas 

nowość i zbawienie. Przez Pana naszego”. 
15  Tamże, s. 66: “Postcommunio. Praesta, quaesumus, Domine: ut, sicut de praeteritis ad nova transimus; ita, 

vetustate deposita, sanctificatis mentibus innovemur. Per Dominum”; tłum. polskie: Mszał rzymski 

łacińsko-polski…, s. 187: „Spraw, prosimy Cię, Panie, abyśmy podobnie jak miejsce starych olejów 

otrzymujemy nowe, tak też wyzbyli się starego zepsucia i odnowili się w duchu świętego. Przez Pana 

naszego Jezusa Chrystusa”. 
16  Ordo Hebdomadae Sanctae instauratus…, s. 63-65: “Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, 

clementiam tuam suppliciter obsecrare, ut spiritualis lavacri baptismo renovandis creaturam chrismatis in 

sacramentum perfectae salutis vitaeque confirmes; ut sanctificatione unctionis infusa, corruptione primae 

nativitatis absorpta, sanctum uniuscuiusque templum acceptabilis vitae innocentiae odore redolescat; ut 

secundum constitutionis tuae sacramentum, regio et sacerdotali propheticoque honore perfusi, vestimento 

incorrupti muneris induantur: per Christum Dominum nostrum. Per quem…”; tłum. polskie: Mszał rzymski 

łacińsko-polski…, s. 175-177: „Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i 

wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Pokornie 

błagamy Twoją dobroć, abyś z tego Krzyżma uczynił skuteczny znak duchowego zdrowia i życia dla tych, 

którzy mają się odrodzić w wodzie Chrztu świętego. Niech każdy uwolniony od zmazy grzechu 

pierworodnego, dzięki uświęcającej mocy namaszczenia, jako Twoja świątynia wydaje miłą Tobie woń 

niewinnego życia. Niech zgodnie z Twoim niezgłębionym zamiarem namaszczeni godnością królewską, 

kapłańską i prorocką, obleką szatę nieskazitelnego powołania, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez 

Niego…”.  
17  Ritus Pontificalis Ordinis Hebdomadae Sanctae instaurati, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1957, 

s. 12-13. 
18  Cantus gregoriani ad „Ordinem Hebdomadae Sanctae instauratum” pertinentes Graduali et Antiphonali 

Romano inserendi, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1956, s. 23-25. 
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implementowana do Mszału rzymskiego z 1962 roku19 oraz do Pontyfikału (w zakresie w 

jakim zmieniono sam rytu błogosławieństwa olejów)20. 

4.1.2. Pierwsza reforma posoborowa (1964-1965) 

 Rewizja liturgii Mszy krzyżma i samego poświęcenia olejów nie była jednak 

dziełem, ani dokończonym, ani uznanym za ostateczne. Już w fazie przygotowawczej 

Soboru Watykańskiego II liczni biskupi postulowali uproszczenie obrzędów zawartych 

w Pontyfikale rzymskim. Wśród nich, potrzebę rewizji porządku błogosławienia olejów 

i konsekracji krzyżma zauważyli m.in. T. Suhr, biskup Kopenhagi21, W. Cobben, biskup 

Helsinek 22 , L-M. de Bazelaire, arcybiskup Chambéry 23 , G. Debray, biskup Meaux 24 , 

Konferencja Biskupów Niemiec25, J. Hervas y Benet, prałat Ciudad Real26, A. Nelson, 

biskup Sztokholmu27, G. Bonacini, biskup Bertinoro28, H. Camozzo, arcybiskup Pizy29 oraz 

Konferencja Biskupów Indonezji30.  

 Promulgowana przez Sobór Watykański II Konstytucja o liturgii świętej 

Sacrosanctum Concilium 31  nie wspominała wprost o konieczności rewizji obrzędów 

poświęcenia olejów, lecz już same zasady odnowy liturgii w niej wyrażone sugerowały 

konieczność przeprowadzenia prac nad reformą tej części Pontyfikału rzymskiego. Zadanie 

to powierzono Grupie studyjnej 21 działającej w ramach Rady ds. Wykonywania 

Konstytucji o Liturgii Świętej. Relatorem grupy był Nabuco, a sekretarzem Franquesa. Prace 

nad tym zagadnieniem należy podzielić na dwa etapy: rewizja tymczasowa (1964-1965) oraz 

rewizja definitywna (1966-1971).  

 
19  Missale Romanum ex decreto Ss. Concili Tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, 

editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1962, s. 152-153. 
20  Pontificale Romanum. Pars tertia et Appendix, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1962, s. 7-20. 
21  T. SUHR, w: ADA, vol. II pars I, s. 159 
22  G. COBBEN, 29.08.1959, w: ADA, vol. II pars I, s. 163 
23  L-M. DE BAZELAIRE, Questiones Concilio Oecumenico propostiae, 21.10.1959, w: ADA, vol. II pars. 1, s. 

270. 
24  G. DEBRAY, 15.12.1959, w: ADA, vol. II pars. I, s. 321. 
25  CONFERENTIA EPISCOPORUM FULDENSIS, Consilia et Vota communia Episcoporum Germaniae in 

Conferentia Fuldensi congregatorum Pontificiae Commissioni Antepraeparatoriae pro Concilio 

Oecumenico una cum animadversionibus destinata, D. Consilia quaedam et animadversiones circa res 

liturgicas, 27.04.1960, w: ADA, vol. II pars. I, s. 761. 
26  I. HERVAS Y BENET, 2.09.1959, w: ADA, vol. II pars II, s. 394. 
27  A. NELSON, 30.05.1960, w: ADA, vol. II pars II, s. 783. 
28  I. BONACINI, 1.12.1959, w: ADA, vol. II pars III, s. 105. 
29  H. CAMOZZO, 25.08.1959, w: ADA, vol. II pars III, s. 541. 
30  CONFERENTIA EPISCOPALIS INDONESIAE, 15.05.1960, w: ADA, vol. II pars IV, s. 276. 
31  SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio de Sacra Liturgia Sacrosanctum 

Concilium, 4.12.1963, AAS 56 (1964), s. 97-138; tekst polski: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja o 

liturgii świętej, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2008, s. 48-107. 



ROZDZIAŁ 4. LITURGIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA OLEJÓW I KONSEKRACJI KRZYŻMA  

OD REFORMY LITURGICZNEJ PIUSA XII 

 

Pierwszy projekt w schemacie nr 48 przewidywał znaczące uproszczenie obrzędu 

zawartego w dotychczas obowiązującym Pontyfikale 32 . Na ten moment nie rozważano 

możliwości przeniesienia obrzędu na inny dzień, lecz projekt wprost wskazywał, że 

dokonuje się go w Wielki Czwartek33. Zachowywał on dawny zwyczaj, zgodnie z którym 

biskupowi dokonującemu błogosławieństwa olejów i konsekracji krzyżma powinni 

towarzyszyć prezbiterzy w liczbie co najmniej 12 oraz, jeśli są, po siedmiu diakonów 

i subdiakonów. Prezbiterzy powinni koncelebrować z biskupem Mszę. Wśród nich powinni 

znaleźć się archiprezbiterzy, czyli dziekani każdego dekanatu, albo ich zastępcy, albo 

przynajmniej 12 prezbiterów z każdego regionu diecezji. Projekt ten przewidywał jednak, 

że jeśli brak diakonów i subdiakonów w przepisanej liczbie, ich zadania mogą wykonywać 

prezbiterzy, lecz nie mogą wkładać szat przewidzianych dla diakonów i subdiakonów (co 

było zwyczajną praktyką wcześniej). Celebracja od wejścia biskupa do momentu modlitwy 

wiernych (przywróconej mocą soborowej konstytucji) miała odbywać się jak zwykle według 

obrzędu koncelebry i w sposób opisanych w Ceremoniale biskupów34.  

Po modlitwie wiernych w czasie śpiewu antyfony na ofiarowanie usługujący udawali 

się procesyjnie do miejsca, w którym przygotowano oleje do błogosławieństwa, a następnie 

w uroczystej procesji wnosili je do prezbiterium w czasie śpiewu hymnu O Redemptor sume 

carmen. Pierwszy winien iść posługujący z dymiącą kadzielnicą, następnie subdiakon 

 
32  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 48… 
33  Tamże, nr 1: “De Officio in feria V Caene Domini – Pro benedictione Sacrorum Oleorum. 1. – Hac die 

singulis annis benedicitur Oleum catechumenorum et infirmorum, et conficitur Chrisma. Sacrista, igitur, 

vel ille ad quem spectat, omnia quae ad Oleum benedictionem, et Chrismatis confectionem necessaria sunt, 

parat, videlicet: tres ampullas oleo mundissimo plenae, qaue in sacrario ponit, et diligenter custodit, unam 

ad Oleum infirmorum, aliam ad Oleum catechumenorum, tertiam, quae maior sit, ad Chrisma: et haec tertia 

cooperitur de panno serico albo, prima autem et secunda de serico panno alterius coloris sunt coopertae; 

mappulas mundas, sive vela, pro diaconis, qui ampullas oleorum pro Chrismate, et Oleo catechumenorum 

portare debent. Paratur etiam in presbyterio faldistorium et tabula ita ante altare suo tempore collocanda, ut 

tota actio sacra bene a populo conspici et participari possit”.  
34  Tamże, nr 2-4: “2. – Deinde hora competenti Pontifex venit ad Ecclesiam, ubi in secretario vel in sacello 

quodam parat se ad Missam omnibus pontificalibus ornamentis albi coloris. Parant se etiam concelebrantes, 

inter quos archipresbyteri seu decani uniuscuiusque decanatus dioeceseos, vel eorum vices gerentes vel 

saltem, quoad fieri potest, 12 sacerdotes ex omni regione dioeceseos, quorum dignior fungitur munere 

presbyteri assistentis. Praeterea 7 diaconi et 7 subdiaconi, si revera adsint clerici in his ordinibus constituti. 

Cum omnes sacerdotes huic ritui inservientes in Missa cum Episcopo concelebrare debeant, non licet ut 

sacerdotes, more diaconorum vel subdiaconorum induti, munere diaconi vel subdiaconi fungantur. Ideoque 

si vere diaconi et subdiaconi non adsint, ipsi sacerdotes aliqua officia ipsorum implere possunt, sed vestibus 

sacerdotalibus induti. Item tempestive aderunt acolythi et alii ministri vel ministrantes. 3. – Omnibus paratis 

proceditur ad altare hoc modo: procedit thuriferarius cum thure fumigante, quem sequuntur: unus 

subdiaconus crucem deferens inter duos acolythos, post hos subdiaconus Missae librum Evangeliorum 

portans, deinde alii subdiaconi bini et bini, post hos presbyteri concelebrantes, etiam bini et bini, quos 

demum sequitur Pontifex incedens medius inter duos diaconos. Pro omnibus parantur scamna modo et loco 

opportunioribus. 4. – Ab ingressu Episcopi usque ad Offertorium omnia fiunt quae sive in ritu 

concelebrationis, sive in Coeremoniali Episcoporum praescribuntur”.  
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z balsamem, po nim inny subdiakon z ampułką oleju na olej chorych, kolejno zaś jeden za 

drugim, dwaj diakoni jeden z olejem na Krzyżmo święte, a drugi z olejem na olej 

katechumenów. Naczynia te należało nieść przy użyciu welonu naramiennego. Na końcu 

procesji szli ci, którzy nieśli wodę, wino i hostie do Komunii koncelebransów i ludu35. Ci, 

którzy nieśli oleje winni je przynieść do biskupa i przedstawić mu, to, co przynoszą mówiąc 

odpowiednio: Olej na Krzyżmo święte, Olej katechumenów i Olej chorych. Subdiakon, 

który przynosił balsam przedstawiał go biskupowi, nic nie mówiąc36.  

Dalej Msza sprawowana była w zwykły sposób aż do końcowej części Kanonu. 

Zanim biskup miał odmówić formułę Per quaem haec omnia następowało błogosławieństwo 

oleju chorych. Subdiakon przynosił naczynie z olejem do biskupa i trzymał przed nim przed 

ołtarzem. Biskup, opuszczając przewidziane w Pontyfikale słowa Dominus vobiscum oraz 

Oremus, głośno odmawiał modlitwę Emitte, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum tuum 

Paraclitum… bez zakończenia, podczas gdy koncelebransi wypowiadając te słowa, 

trzymają ręce wyciągnięte nad olejem. Potem kontynuowano Mszę aż do Komunii włącznie 

w zwyczajny sposób37.  

 
35  Tamże, nr 5: “5. – Post orationem fidelium et dum a schola et populo antiphona ad Offertorium cantatur, 

Pontifex imponit incensum in thuribulo modo solito, et statim thuriferarius cum diaconibus et 

subdiaconibus, vel, ipsis deficientibus, presbyteris ad hoc designatis, vadunt ordinatim ad deferenda Olea 

in loco ubi haec parata fuerunt. Et cum omni decore et reverentia revertuntur ad altare via longiori, hoc 

ordine: thuriferarius cum thuribulo fumigante, subdiaconus portans balsamum in vase, post ipsum alius 

subdiaconus cum ampulla Olei pro infirmis benedicendi, tum unus post alium duo diaconi ampullas Olei 

pro infirmis benedicendi, tum unus post alium duo diaconi apullas Olei ad s. Chrisma et Olei 

catechumenorum portantes. Vasa vel ampullas semper manibus velo vel mappulae involutis, gestantur. 

Ipsos sequuntur qui aquam, vinum et hostias ad Communionem concelebrantium et populi portant. Quibus 

sic per aulam Ecclesiae procedentibus, schola, populo respondente, sequentes versus cantat: O Redemptor 

sume carmen – temet concinentium… Et omnes idem replicant. Deinde schola prosequitur: Audi, iudex 

mortuorum, - una spes mortalium… Populo item respondente: O Redemptor… (…) Ad n. 5. Quamvis 

processio Oleorum, nec veterem nec romanam habeat originem, placuit tamen eam servari ratione pastorali, 

et fit quasi solemnis processio oblationis. Olea enim sunt ut panis et vinum – certe non eadem ratione – 

materia consecranda, ideoque offerenda. In Pontificali Romano saeculi XII (cfr: Andrieu, p. 230), legitur: 

“Lecto Evangelio factoque sermone, prosequitur Pontifex Missam, et dum dicuntur secreta deportantur 

a sacrario ampullae, et tunc veniunt eum apullis processionaliter, sed, cum iuxta morem quorumdam 

Ecclesiarum canuntur versus Audi iudex, iuxta morem vero Ecclesiae romanae, procedunt cum silentio”.  
36  Tamże, nr 6-8: “6. – Cum in altari pervenerint, Pontifex vertit se ad haec dona recipienda. Diaconus primus 

dicens alta voce in tono lectionis: Oleum ad sanctum Chrisma, praesentat Pontifici ampullam, et deinde ad 

mensam loco opportuno dispositam collocat. Idem fit a diacono qui ampullam Olei catechumenorum, et 

subdiacono qui Oleum pro infirmis portant. Primus tamen praestando Pontifici dicit in tono lectionis: 

Oleum catechumenorum, alius vero: Oleum infirmorum. 7. – Subdiaconorus vero vas balsami deferens, 

postquam illum Pontifici presentavit, super praedictam tabulam collocat, nil dicens. 8. – Tunc Episcopus 

recipit panem et vinum, quae a diacono in altari deponuntur. (…) Ad n. 6. Praesentatio Olei etsi elementum 

novissimum totius ritus est non videtur omittenda, quia vivicat et actuosam participationem populi procurat. 

Tamen valde simplificatur”.  
37  Tamże, nr 9-10: “9. – Deinde Pontifex Missam prosequitur ut in ritu concelebrationis describitur, usque ad 

verba Per quem haec omnia. 10. – Priusquam vero Pontifex haec verba pronuntiet, subdiaconus qui Oleum 

infirmorum portavit, accedit ad altatre iterum apullam deferens. Pontifex ibidem stans, omissis Dominus 

vobiscum et Oremus, dicit alta voce orationem ad Oleum infirmorum benedicendum: Emitte, quaesumus, 
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Odmówiwszy modlitwę po Komunii, biskup wraz z towarzyszącymi mu 

duchownymi przystępował do konsekracji krzyżma, po której następowało 

błogosławieństwo oleju katechumenów. Faldistorium i stół, przy którym miała obywać się 

akcja liturgiczna, umieszczano w prezbiterium wobec wiernych, tak, aby mogli dobrze ją 

widzieć i w niej uczestniczyć. Koncelebransi i posługujący stawali wraz biskupem wieńcem 

wokół stołu: prezbiterzy jako świadkowie i współpracownicy biskupa w posłudze świętego 

oleju, diakoni i subdiakoni jako posługujący i obserwatorzy 38 . Biskup wzywał 

towarzyszących w obrzędzie do modlitwy, a następnie odmawiał modlitwę 

błogosławieństwa balsamu Creaturarum omnium, Domine, którą dotychczasowy Pontyfikał 

przepisywał jako jedną z dwóch odmawianych obowiązkowo. Po odmówieniu tej modlitwy 

następowało zmieszanie balsamu z oliwą przy użyciu przepisanych w księdze liturgicznej 

słów. Aby biskup nie musiał myć po tym akcie rąk, przewidziano, że czynności mógł 

dopełnić diakon, podczas gdy wypowiedzenie formuły należało do biskupa. Było to jednak 

fakultatywne rozwiązanie. Opuszczając egzorcyzm, tylko biskup tchnął nad naczyniem z 

krzyżmem i przystępował do śpiewu prefacji konsekracyjnej. Prezbiterzy wyciągali nad 

krzyżmem ręce od słów Te igitur deprecamur, Domine aż do końca modlitwy 

konsekracyjnej39.  

 
Domine, Spiritum Sanctum tuum Paraclitum… sine conclusione. Concelebrantes dum praedicta verba 

dicuntur manus ad Oleum extendunt. Pontifex statim subiungit: Per quem haec omnia Domine. Post verba 

haec subdiaconus Oleum benedictum ad suum locum reportat. Et more solito Missam prosequitur usque ad 

Communionem concelebrantium et populi inclusive. (…) Ad n. 10. Benedictio Chrismatis et Olei 

catechumenorum separatur a benedictione Olei infirmorum: a) quia non certe constat utrum in 

Sacramentariis omnes has benedictiones consecutive essent, b) quia sic fit in actuali Pontificali romano, c) 

et praesertim quia si haec benedictio intra Canonem fieret Missa revera interrumperetur. Duae praefationes 

in una eademque Missa non videntur posse admitti. Ex alia parte mutatio formae praefationis in formam 

orationis pendebit a solutione quae pro casibus similibus, in Pontificali occurrentibus, accipietur. Precatio 

tamen in forma praefationis nunc in Canone locum habere non potest, ideoque melius post Communionem 

Missae transfertur”. 
38  Tamże, nr 11: “11. – Postcommunione cantata, Pontifex procedit ad benedictionem sancti Chrismatis et 

Olei catechumenorum, hoc modo: collocatur ante altare faldistorium et tabula coram fidelibus. 

Concelebrantes vero cum diaconibus et subdiaconibus Episcopum sequuntur, ad modum coronae tabulam 

circumdantes tanquam testes Episcopi et ministerii sancti Olei cooperatores, diaconi et subdiaconi tamen 

uti ministri et inspectores. Qaue corona autem opportuniori modo ita disponenda est, ut ritus benedictionis 

commode a populo aspici possit”.  
39  Tamże, nr 12-15: “12. – Omnibus ordinatim dispositis, Pontifex invitat assistentes ad orationem dicens: 

Oremus, fratres carissimi, Deum Patrem omnipotentem, qui incoprehensibilem unigeniti Filii sui sibique 

coaeterni divinitatem mirabili dispositione verae humanitati inseparabiliter coniunxit, et, cooperante gratia 

Spiritus Sancti, oleo exsultationis prae participibus suis linivit, ut hoc unguentum benedicat et sanctificet, 

et quicumque exterius inde perunctus fuerit, omnibus sordibus peccati ablutus, divinae benedictionis dignus 

reddatur, atque participem regni caelestis effici gratuletur (sine conclusione). Deinde benedicit balsamum 

dicens tantum sequentem orationem: Creaturarum omnium, Domine, procreator, qui per Moysen… 13. – 

Huiusmodi oratione finita, Pontifex balsamum miscet cum modico olei ex ampulla chrismali sumpto, 

deinde ipsum in ea infundit, dicens: Haec commixtio liquorum… 14. – Quae commixtio ne Episcopus 

abluere debeat manus, etiam a diacono fieri potest, dum Episcopus praedicta verba pronuntiat. 15. – 

Commixtio peracta, Pontifex, omisso exorcismo, halat semel super os ampullae Chrismatis et incipit 
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Po tej modlitwie niezwłocznie biskup błogosławił olej katechumenów, odmawiając 

modlitwę Deus incrementorum omnium et profectuum, a następnie udzielał ludowi 

uroczystego błogosławieństwa40. Oddanie czci olejom następowało w ten sposób: biskup 

trzykrotnie śpiewał Ave, sanctum Chrisma, na co trzykrotnie koncelebransi i lud odpowiadali 

w ten sam sposób. Potem biskup całował naczynie ze świętym krzyżmem41. W ten sam 

sposób pozdrawiał oleje katechumenów i chorych, śpiewając raz: Ave, sanctum Oleum 

i całując także obydwa naczynia z olejami42. Oleje w uroczystej procesji odnoszono do 

zakrystii przy śpiewie hymnu O Redemptor. Tam zaś biskup, siedząc w mitrze, polecał 

prezbiterom, aby wiernie i ze czcią strzegli krzyżma i olejów zgodnie z tradycją 

kanoniczną43.  

 Powyższy projekt został poddany pod ocenę członków grupy studyjnej, których 

opinie zrelacjonowano w schemacie nr 49 z dnia 28 listopada 1964 roku 44 . Eksperci 

sceptycznie nastawieni byli do niektórych propozycji. Szczególną uwagę poświęcono 

momentowi błogosławieństwa olejów, wskazując racje teologiczne i historyczne za 

połączeniem rytu benedykcji trzech olejów. Schnitzler zauważył, że jedynie włączenie 

błogosławieństwa trzech olejów w Kanon Mszy ukazuje jasność i konsekwencję liturgiczną 

i teologiczną. Bogler sprzeciwiał się wyłączaniu konsekracji krzyżma poza Kanon na bazie 

 
orationem consecratoriam, incipiens a Dominus vobiscum, quam in tono et modo praefationis cantat. In 

hac oratione concelebrantes manus ad sanctum Chrisma extendunt a verba Te igitur deprecamur, Domine… 

usque ad finem praefationis. (…) Ad n. 12. Ordo huius benedictionis non tantum simplificatus sed etiam 

mutatus est. Primo loco ponitur invitatione ad orationem: Oremus, fratres carissimi… aliquatenus 

immutata. Ad n. 13. Commixtio olei et balsami in Pontificali saeculi XII, fiebat in sacrario sine ulla formula. 

Sed forsan retinenda est propter suum momentum pastorale, tamen brevianda. Idem dicatur de halatione in 

n. 15, quae tamen maxima antiquitate pollet”.  
40  Tamże, nr 16-17: “16. – Chrismate benedicto, Pontifex nulla interposita mora, procedit ad benedictionem 

Olei catechumenorum, dicens alta voce in tono orationis ferialis, omisso Dominus vobiscum, sequentem 

orationem: Deus incrementorum omnium et profectuum… 17. – Post hanc orationem, Pontifex dat 

solemnem benedictionem populo”.  
41  Tamże, nr 18: “18. – Tunc respectivi ministri accipientes ampullas Oleorum praesentat eas Pontifici. 

Pontifex salutat primo sanctum Chrisma ter semper altius tono orationis dicendo: Ave, sanctum Chrisma. 

Quos itidem ter a concelebrantibus et ab omni populo salutando respondetur. Quo facto Pontifex os 

ampullae sancti Chrismatis osculatur. (…) Ad n. 18. Etiam rationibus pastoralibus videtur retinenda aliqua 

salutatio Oleorum, hoc modo simplificata. Idem dicatur de processione, benedictione finita”. 
42  Tamże, nr 19: “19. – Oleum vero catechumenorum et infirmorum praesentatur insimul Pontifici, quos 

salutat coniunctim semel dicendo in tono orationis: Ave, sanctum Oleum, quod etiam ab omnibus simili 

modo respondetur. Et Pontifex etiam os ambarum apullarum osculatur”.  
43  Tamże, nr 20-21: “20. – Quo peracto ordinatur processio cum Oleis sacris per aulam Ecclesiae eodem ordine 

ac decore quo ampullae delatae fuerunt. Pontifex imponit et benedicit incensum in thuribulo. Praecedit 

thuriferarius cum thuribulo fumigante, sequitur subdiaconus portans crucem processionalem inter duos 

acolythos cum cereis accensis, sequuntur ministri sacra Olea portantes, deinde alii ministri et 

concelebrantes. Ultimo loco Pontifex medius inter duos diaconos, ut initio Missae. Interim chorus cantat, 

omnibus respondentibus, O Redemptor, sume carmen, cum reliquis versibus. Sic redeunt ad secretarium. 

21. – In secretario Pontifex sedet cum mitra et iubet presbyteros attente ut iuxta canonum traditionem 

Chrisma et Olea fideliter et honorifice custodiant”.  
44  TAŻ, Schemata nr 49, 28.11.1964, w: DLI. 
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jedynie świadectw historycznych, gdyż skoro wszystkie oleje, ustanowione dla zbawienia 

wiernych, mają jedno znaczenie teologiczne, powinny być błogosławione razem. 

Vandenbroucke przypominał, że świadectwa pochodzące z sakramentarzy dopuszczają 

pójście w obie strony. Lengeling, przywołując Tradycję Apostolską z III wieku, 

przekonywał, że zarówno olej dziękczynienia, jak olej egzorcyzmu konsekrowano w czasie 

chrztu, a kiedy odłączono celebrację chrzcielną od Eucharystii, konsekrację olejów 

pozostawiono w czasie Mszy, lecz poza Kanonem, ze względu na długość obrzędu.  

Sakramentarz gelazjański umieszczał ryt pomiędzy łamaniem chleba, a Komunią, 

a Pontyfikał rzymsko-germański po Komunii biskupa, a przed Komunią wiernych 45 . 

Schnitzler ostro oponował przed wyłączeniem tego obrzędu z Kanonu Mszy, gdyż tylko 

w ten sposób ujawnia się wystarczająco związek między Eucharystią, a pozostałymi 

sakramentami. Z tego powodu Lengeling oraz Vandenbroucke postulowali taką rewizję 

tekstów i układu rytualnego błogosławieństwa olejów, by mogło się ono odbywać podczas 

Kanonu Mszy, w tym momencie, co błogosławieństwo samego tylko oleju chorych46.  

 
45  Tamże, s. 1-2: “Coetus a Studiis 21, vobis pro vestris sapientibus observationis gratias quam maximas agit. 

Sed antequam ad Schema definitivum De benedictione Sacrorum Oleorum conficiendum procedat, 

quasdam quaestiones scientiae et experientiae vestrae denuo proponere intendit. De momento 

Consecrationis Oleorum. Saltem octo ex quindecim peritis consultis, instanter et strenue petunt ut 

Consecratio trium Oleorum eodem momento in Missa fiat, nempe ante Per quem haec omnia. En rationes 

allatae: Theologicae: a) “Tantum insertione trium Benedictionum in Canone ritus Benedictionis Oleorum 

claritatem et consequentiam liturgicam et theologicam accipit” (Schnitzler). b) “Mihi videtur omnia Olea 

tria theologicae unum esse, instituta pro salute fidelium. Cur ergo haec unitas in actu liturgico et 

benedictione non servatur? … Cur Oleum nobilissimum extra Canonem consecratur? Ex sola 

consideratione historico-liturgica argumentari non potest et instauratio Rituum sacrorum pendere non 

debet” (Bogler). Historicae: a) “Testimonium Sacramentorum potest in utramque directionem admitti” 

(Vandenbroucke). b) Oleum exorcismi et Oleum gratiarum actionis, id est, Chrisma, iuxta Trad. Apost. 

Hypp. (Botte, p. 19), in ipso ritu Baptismi consecrabatur, ideoque extra Canonem. Quando independenter 

a Baptismate consecrabatur, tunc in Missa introducta est consecratio, sed quia ritus consecrationis amplior 

factus est, non introductus est in Canonem. Sed sicut Sacr. Gelasianum (n. 382) testatur, post fractionem et 

ante Communionem. (Lengeling). In Pontificali Rom. Ger. (ed. Vogel-Elze, n. 267, 281) vero benedictio 

Olei catechumenorum et Chrismatis fit post Communionem Episcopi et ante Communionem cleri et populi 

(Martimort)”. 
46  Tamże, s. 2: “De interruptione Canonis. “Ne loquamur de interruptione Missae sicut Rubricistaw saeculi 

XIX. Certe interrumpitur fluxus “Eucharistiae”, i.e. gratiarum actionis pro pane et vino. Attamen optime 

interrumpitur: ut connexio s. Sacramentorum Ecclesiae cum ipsa Eucharistia appareat (secus fit Missa 

solemnis occasione Bened. Oleor.!)… Appareat nexus inter Eucharistiam et Sacramenta” (Schnitzler). b) 

“Oratio consecratoria Chrismatis, si ex suppostito dicitur in Canone, incipiat, omissa introductione, ad 

modum Praefationis, cum verbis Deus, qui in principio… Preces consecratoriae in antiquiore traditione non 

iduebant formam praefationis, sicut quoad consecrationem aquae, fontes adhuc demonstrant… Omittatur 

conclusio. Et conclusio orationis Deus incrementorum sit brevis: Per Christum (omisso Amen), ut transitus 

fiat ad Per quem haec omnia (Lengeling). c) En ordo benedictionum: 1. Invitatorium Oremus fratres (cum 

verbis haec unguenta). 2. Benedictio Olei infirmorum, per formulam Emitte, quaesumus Domine (n. 10). 

3. Benedictio Olei catechumenorum per formulam Deus, incrementorum (n. 16). 4. Consecratio Chrismatis, 

per orationem e Praefatione desumptam (nn. 10 et 15). Statim Pontifex subiungit: Per quem haec omnia 

(Vandenbroucke)”.  
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Konsultowani biegli z żalem odnosili się do idei opuszczenia egzorcyzmów nad 

olejem, zwłaszcza dlatego, że olej katechumenów zwano niegdyś olejem egzorcyzmu. 

Biorąc jednak pod uwagę niestosowność umieszczania egzorcyzmów w ciągu akcji 

liturgicznej Kanonu mszalnego, proponowali, by dwa z nich biskup odmawiał na olejami 

w czasie ich prezentacji podczas ofiarowania47. Z kolei w odniesieniu do pozdrowień olejów 

pobłogosławionych, jak i tchnienia nad olejem podczas jego konsekracji konsultorzy 

wyrazili pozytywną opinię w sprawie ich usunięcia. Obydwa obrzędy, ich zdaniem, nie 

odpowiadają współczesnej mentalności. Martimort proponował zastąpienie aklamacji 

odpowiednią antyfoną, podczas której biskup jedynie okadzałby oleje kadzidłem48. 

 Uwagi te posłużyły jako materiał do przygotowania pierwszej – i jak się okazało – 

tymczasowej rewizji obrzędu błogosławieństwa olejów chorych i katechumenów oraz 

konsekracji krzyżma. Na tej podstawie sporządzono kolejny schemat nr 56 z dnia 7 stycznia 

1965 roku49, promulgowany ostatecznie przez Świętą Kongregację Obrzędów dnia 7 marca 

1965 roku w księdze liturgicznej Variationes in Ordinem Hebdomadae Sanctae 

inducendae50.  

Obrzęd ten przedstawiał zdecydowanie bardziej zachowawczą postawę niż uprzednie 

projekty przygotowane przez grupę studyjną nr 21 Rady ds. Wykonywania Konstytucji 

o Liturgii Świętej. Błogosławieństwo olejów dokonywało się podczas koncelebracji, choć 

nie przywołano już projektowanego zakazu zastępowania wymaganej liczby diakonów 

i subdiakonów przez prezbiterów w szatach diakońskich i subdiakońskich. Przyniesienie 

olejów do konsekracji odbywało się w czasie offertorium, podczas śpiewu hymnu 

 
47  Tamże: “De Exorcismis. Aliqui maximae dolent de omissione exorcismorum – eo magis quoad in Apost. 

Trad. Hypp. Oleum catechumenorum appellatur simpliciter Oleum exorcismi -. “Ecclesia ex consuetudine 

geminatam viam procedit negaticam nempe vel lustrandam et positivam sanctificandam” … (Bogler). Sed 

quia omnibus evidens est huiusmodi exorcisma in Canone adhiberi non posse, proponunt (duo) ut ad alium 

locum transeratur, ex. gr. ad Offertorium cum Olea Pontifici offeruntur”.  
48  Tamże, s. 2-3: “De salutatione et halatione. “Salutationes, quae antropomorphismum nimis sapiut, 

omittendae videntur, utpote nostris temporibus minus idoneae” (Olivar). “Tales personificationes tolerari 

possunt in hymnis poeticis non autem, propter veritatem rerum, in orationibus et acclamationibus” 

(Lengeling). “Audivi permissum esse a Consilio ut in lingua vernacula peragantur ritus Oleorum, ideoque 

magis magisque adversor huiusmodi salutationi – de coetero sat recenti (saec. XIII?) – sat ridicula esset 

linguis modernis peracta” (Martimort). Loco huius salutationis optime proponit Marimort cantum 

antiphonae ex psalmo 44, vel Apoc. 5, 9-10, vel 1 Petri 2, 9-10 desumpta. Et cantu perdurante Pontifex 

incensat ampullas. “Halatio supprimi debet, quippe quae mediaevalis ritus apparet hodie fere sine momento 

pastorali” (Vandenbroucke). “Il me semble que tout ce rite dervait etre omis. Que peut-il encore représenter 

aujourd’hui pour la sensibilité religieuse des fidèles?” (Vogel)”.  
49  TAŻ, Schemata nr 56, 7.01.1965. Ten dokument nie został odnaleziony w Archiwum Niemieckiego 

Instytutu Liturgicznego w Trewirze ani w Archiwum Międzynarodowej Komisji ds. Języka Angielskiego 

w Liturgii z siedzibą w Waszyngtonie.  
50  Variationes in Ordinem Hebdomadae Sanctae…; dekret promulgujący: SACRA CONGREGATIO RITUUM, 

Variationes in Ordinem Hebdomadae sanctae inducendae eduntur, 7.03.1965, AAS 57 (1965), s. 412-413. 
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O Redemptor. Błogosławieństwo oleju chorych następowało w czasie Kanonu, zaś 

konsekracja krzyżma i błogosławieństwo oleju katechumenów po Komunii, lecz przed 

modlitwą pokomunijną. Zachowane zostały egzorcyzmy, tchnienie nad olejem oraz 

pozdrowienie nowo konsekrowanego krzyżma (choć uproszczone względem Pontyfikału). 

Błogosławieństwo balsamu dokonywało się przy użyciu jednej modlitwy, wybranej przez 

biskupa z dwóch przepisanych przez Pontyfikał, zaś zmieszanie balsamu z oliwą 

następowało w dwóch etapach: najpierw pobłogosławiony balsam mieszano z odrobiną 

oliwy jeszcze nie konsekrowanej, a po prefacji konsekracyjnej krzyżma biskup wlewał 

mieszankę do naczynia z olejem. Celebrację kończyło błogosławieństwo biskupie, uroczysta 

procesja z olejami do zakrystii, a tam, pouczenie prezbiterów przez biskupa o konieczności 

strzeżenia olejów z należytą czcią według przepisów kanonów51.  

4.2. Rewizja obrzędów błogosławienia olejów i konsekracji krzyżma (1966-1971) 

Po ogłoszeniu pierwszych zmian w celebracji Mszy krzyżma i związanych z nią 

obrzędach błogosławienia olejów, mając świadomość ich niewystarczalności oraz 

niekompatybilności z przygotowywaną całościową reformą liturgiczną, Grupa studyjna 21 

działająca w ramach Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej przystąpiła do 

prac nad głębszą rewizją tej części Pontyfikału rzymskiego. W Schemacie nr 151 

z 2 kwietnia 1966 roku postawiła wstępne kwestie, które należałoby rozstrzygnąć przed 

przygotowaniem reformy definitywnej52. Dotyczyły one głównie szafarza upoważnionego 

do dokonania błogosławieństwa olejów, dnia błogosławieństwa lub konsekracji krzyżma 

oraz momentu obrzędu w czasie liturgii mszalnej Mszy krzyżma53.  

 
51  Variationes in Ordinem Hebdomadae Sanctae…, s. 15-18. 
52  CONSILIUM AD EXSEQUENDADM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 151… 
53  Tamże: “Quaestiones circa sacra Olea. Ad schema definitivum de Oleorum consecratione Feria V in Coena 

Domini conficiendum, sequentes quaestiones praeviae Consultoribus proponuntur: 1. – De Oleo 

Infirmorum. a) Utrum Oleoum infirmorum necessario benedici debeat Feria V in Coena Domini? b) Si 

etiam aliis diebus fiat, an in Missa et ab Episcopo benedici debeat? c) An potius a quolibet sacerdote 

priusquam Sacramentum Unctionis ministret? Iuxta Traditionem Hyppoliti haec benedictio fiebat ab 

Episcopo in Missa post doxologiam, sed quolibet die. Negari tamen non potest hanc benedictionem Feria 

V in Coena Domini magna et venerabili traditione gaudere: saltem a saeculo VI exeunte (Cfr. Chavasse 

Eglise en prière, p. 583). Quamvia traditio tota potius stat pro reservatione huius benedictionis solis 

Episcopis, quaestio tamen hodie a multis ponitur rationibus sive pastoralibus sive practicis utrum concedere 

conveniat etiam presbyteris facultatem huic Oleo benedicendi sive in Missa sive extra Missam, nempe 

immediate ante administrationem Sacramenti Unctionis. 2) – De Oleo Catechumenorum. a) Quaeritus 

primo utrum et in quibus ritibus Oleum Catechumenorum retinendus sit. b) An tantum servetur pro 

Infantium Baptismate, et “ad libitum”? c) Si vero retinetur, quaeritur utrum benedici oporteat Feria V in 

Coena Domini? d) An non potius a quolibet sacerdote priusquam Sacramentum Baptismi ministret? e) Si 

aqua Baptismi hodie benedici potest immediate ante Baptismi collationem, quare non etiam Oleum 

Catechumenorum, si adhibeatur? Usque ad saeculum VIII benedictio „Olei exorcismi” non erat Episcopo 

reservata. Quilibet sacerdos poterat eam peragere. Romae ramen iam a saeculo VI benedictio Olei 
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4.2.1. Dzień błogosławieństwa olejów i konsekracji krzyżma 

W odpowiedzi na postawione pytania, konsultorzy grup studyjnych 21, 22, 23 i 27, 

których opinie sumarycznie zostały zebrane w Schemacie nr 158, stwierdzili, że nie jest 

koniecznym, aby błogosławieństwo Oleju chorych było dokonywane w Wielki Czwartek, 

lecz optowali za takim rozwiązaniem. Trzech spośród respondentów wolałoby, żeby 

błogosławieństwa materii sakramentalnej mógł dokonać szafarz przed udzieleniem 

sakramentu. Niemal wszyscy z kolei (z wyjątkiem jednego) zgodzili się, że ze względów 

duszpasterskich i nadzwyczajnych to błogosławieństwo mogłoby być sprawowane innego 

dnia niż w Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej. Dwóch lub trzech było zdania, że w tej 

sytuacji powinno wyraźnie wymagać się, aby szafarzem był biskup, a samo 

błogosławieństwo oleju dokonywane było zawsze w czasie Mszy. W przypadku oleju 

katechumenów, trzech konsultorów opowiadało się za pozostawieniem jego 

błogosławieństwa w Wielki Czwartek, lecz z możliwością dokonania go także w innym 

czasie, zaś czterej inni konsultorzy wyrazili zdanie, że zawsze powinno się go dokonywać 

bezpośrednio przed udzielaniem chrztu. W odniesieniu do świętego krzyżma zdania 

konsultorów były niemal jednolite. Jego konsekracji należy dokonywać, co do zasady, 

w Wielki Czwartek. Jedynie w przypadku naglącej i bardzo poważnej konieczności lub 

przeszkody (szczególnie na terytoriach misyjnych) można by było konsekrować krzyżmo 

w innym dniu blisko Wielkanocy. Racją wystarczającą do skorzystania z takiej możliwości 

byłaby niemożność zgromadzenia duchowieństwa z biskupem w Wielki Czwartek, jak to 

często zdarza się w regionach misyjnych. W podsumowaniu powyższych opinii stwierdzono 

 
Catechumenorum fiebat Feria V in Coena Domini (Cfr. Béraudy; L’Eglise en prière, p. 535-536). 3. – De 

sacro Chrismate. S. Chrisma omnino ab Episcopo consecrari debet, et quidem Feria V in Coena Domini. 

Sed quaeritur: a) In Canone vel extra Canonem? b) Si, ut videtur, extra Canonem, adhuc quaeritur an eodem 

loco quem nunc tenet, nempe post Communionem? c) An non potius transferri oporteret eius 

consecrationem in alium locum, nempe post liturgiam verbi? d) Debetne necessario haec Chrismatis 

consecratio semper et ubique fieri Feria V in Coena Domini? Unanimis traditio soli Episcopo facultatem 

Chrisma consecrandi tribuit. Et quidem Romae in Missa Feriae V in Coena Domini. Sed tam Romae quam 

alibi semper extra Canonem. Iuxta Traditione, Hyppoliti etiam extra Missam: ante collationem Baptismi. 

In Sacramentatio Gelasiano vetere Chrismatis consecratio fit post fractionem et ante Communionem. 

A Pontificali Germanico mos invaluit ut solus Episcopus communicet ante consecrationes inter liturgiam 

verbi et liturguam Eucharisticam fiant, ne fluxus Eucharistiae quoquomodo obnubiletur. Ideoque a pluribus 

petitur ut sacri Chrismatis consecratio post liturgiam verbi fiat. – Preaterea cum hodie, praecipue in 

regionibus missionum, nos sit possibile coadunare mane sacerdotes poro Missa Chrismatis ita ut post 

meridiem sint in suis Ecclesiis, debetne lex Chrisma consecrandi Feria V in Coena Domini tam stricte 

servari? Non posset pro aliquibus regionibus statui ut Episcopus facultatem habeat hanc consecrationem 

peragendi alio die – prope Pascha – quando suum clerum facilius coadunare valeat?”. Te kwestie 

wyznaczają dalszą systematykę rozważań, do których dochodzą też przygotowane w następnych 

schematach elementy struktury rytowej błogosławieństwa olejów. W tym miejscu opuszczone zostaną 

zagadnienia dotyczące szafarza właściwego do dokonania błogosławienia (omówione zostały 

w poprzednim rozdziale) oraz pytania dotyczące zachowania w liturgii w Kościele łacińskim użycia oleju 

katechumenów, które zostanie omówione w dalszej części pracy.  
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więc, że zwyczajnie błogosławieństwo olejów ma odbywać się tak jak dotychczas, czyli 

w Wielki Czwartek, a jeśli racje duszpasterskie za tym przemawiają – w innym dniu, lecz 

w pobliżu świąt Wielkanocnych. Gdy idzie o oleje chorych i katechumenów, ich 

pobłogosławienie może odbywać się także w innych dniach, lecz ta możliwość uzależniana 

była od wystąpienia okoliczności uprawniających prezbitera do ich błogosławienia: 

w przypadku otrzymania stosownego upoważnienia przez prezbitera, olej chorych mógłby 

błogosławić on przed sprawowaniem sakramentu namaszczenia, zaś odpowiednio olej 

katechumenów prezbiter udzielający sakramentu chrztu w Wigilię Wielkanocą mógłby 

błogosławić poza celebracją tej liturgii54.  

Na kolejnym etapie rewizji kwestii związanych celebracją błogosławieństwa olejów 

i konsekracji krzyżma, grupa studyjna 21, po dyskusji relatorów sporządziła schemat nr 181 

z dnia 25 sierpnia 1966 roku, podsumowujący dotychczasowe prace i przestawiający do 

aprobaty kardynałów i biskupów – Ojców Rady propozycje rozstrzygnięć konkretnych 

problemów redakcyjnych z właściwymi uzasadnieniami. Stawiając pytanie, czy należy 

zachować na przyszłość błogosławienie trzech olejów przez biskupa w Wielki Czwartek, 

redaktorzy dokumentu przedłożyli racje historyczne oraz praktyczne, które ich zdaniem 

przeważają nad ideologicznymi lub symbolicznymi. Wielki Czwartek jest ostatnim dniem, 

w którym sprawuje się Eucharystię przed Wigilią Paschalną, a oleje są konieczne do 

sprawowania sakramentu chrztu właśnie w czasie tej liturgii wielkanocnej. Ponieważ 

błogosławienie olejów powiązano z ołtarzem i celebracją eucharystyczną, jest to ostatnia 

 
54  TAŻ, Schemata nr 158…: „In genere dicendum est Oleorum sacrorum consecrationem Feria V in Cena 

Domini ab Episcopo in Mssa factam, saltem in Ecclesia occidentali magna et venerabili gaudere traditione. 

Nihilominus in specie traditio haec neque universalis neque uniformis, prout a nonnullis proponitur, 

censenda est. (…) Chrismatis vero consecratio (…) in ecclesia Occidentali, saltem a saeculo VI, in Missa 

Feriae V in Cena Domini peracta est. (…) De Oleo Infirmorum (…) a) Utrum Oleum Infirmorum necessario 

benedici debeat Feria V in Cena Domini. (…) Maior pars consultorum quamvis concedat non necessario 

benedictionem Olei Infirmorum Feria V in Cena Domini perfici debere, opatat tamen ut etiam hac die fiat. 

Tres vero mallent ut haec benedictio a quolibet sacerdote fieri posset antequam Sacramentum Unctionis 

ministret. (…) De Oleo Catechumenorum. (…) c) Si vero retinetur, quaeritur utrum benedici oporteat Feria 

V in Cena Domini. (…) De tempore benedictionis eiusdem, tres mallent ut fiat sicut nunc Feria V in Cena 

Domini, sed cum facultate etiam alio tempore perficiendi. Alii quattuor vero potius petunt ut immediate 

ante collationem Baptismi semper benedicatur. (…) De sacro Chrismate. (…) Debetne necessario haec 

Chrismatis consecratio semper et ubique fieri Feria V in Cena Domini? (…) Nam ex una parte omnes 

consentiunt legem generalem de Chrismate Feria V in Cena Domini conficiendo, omnino servandum esse. 

Ex alia vero parte fere omnes conveniunt, urgente gravissima necessitate vel impedimento (praecipue in 

regionibus missionum) ut talis consecratio etiam alio die, Paschae proximo, fieri possit. Saepe enim accidit 

ut in locis missionum adunatio cum Episcopo Feria V in Cena Domini omnino impossibilis evadat. (…) 

His omnibus rite perpensis coetus noster suam mentem sequentibus propositionibus vestro iudicio et 

consilio submittit: 1) De die quo fiat benedictio. De more Oleorum benedictio fiat sicut usque adhuc Feria 

V in Cena Domini; aut, rationibus pastoralibus id suadentibus, possit etiam alio die prope Pascha peragi. 

Oleum vero Infirmorum et Catechumenorum benedictio alio quocumque die iuxta ea quae infra dicuntur 

fieri possit”. 
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możliwość przygotowania materii do namaszczeń. Racje teologiczno-symboliczne miały 

swoją genezę bardziej w praktyce, niż w uzasadnieniu a priori wyboru dnia. Z tych 

powodów eksperci Coetus studiorum XXI optowali za pozostawieniem błogosławienia 

wszystkich trzech olejów w Wielki Czwartek, z zastrzeżeniem, że olej chorych i olej 

katechumenów można pobłogosławić także innego dnia w warunkach wskazanych w innym 

miejscu. Mając jednak na względzie trudności w zgromadzeniu duchowieństwa i wiernych 

z biskupem rano w tym dniu zaproponowali Ojcom Consilium udzielenie zezwolenia, na 

błogosławienie olejów i konsekrowanie krzyżma w innym dniu przed Wielkanocą, lecz 

zawsze w jej pobliżu. Miałoby mieć to zastosowanie w tych regionach, zwłaszcza 

misyjnych, gdy poranne zgromadzenie byłoby niemożliwe (possibile non sit). 

Co do oleju chorych upoważnienie do błogosławienia ich poza Wielkim Czwartkiem 

uzależniono od zezwolenia na dokonanie tego aktu przez prezbiterów. Zatem do głównego 

pytania o pozostawienie błogosławienia trzech olejów w Wielki Czwartek, dodano kolejne 

dwa: czy należy zezwolić biskupom na konsekrację krzyżma, szczególnie na terytoriach 

misyjnych, poza Wielkim Czwartkiem, lecz przed Wielkanocą i w jej pobliżu, gdy zebranie 

prezbiterów w dniu Wieczerzy Pańskiej jest niemożliwe? oraz czy w pewnych i określonych 

okolicznościach można zezwolić prezbiterom na błogosławienie olejów chorych 

i katechumenów poza Wielkim Czwartkiem?55  

 
55  TAŻ, Schemata nr 181…: „De Sacrorum Oleorum Benedictione. Pluribus consultoribus iterum atque iterum 

auditis, et diversis schematibus propositis, necnon omnibus argumentis diligenti studio perpensis, coetus 

noster Schema, ex parte sua veluti definitivum, vestro iudicio proponere intendit. (…) II. De die 

benedictionis sacrorum Oleorum. Haec questio quoadmodo cum sequenti cohaeret, in qua de ministro 

benedictionis oleorum agitur. Circa diem benedictionis oleorum sequentia ex traditione erui potest: a) 

Probabiliter usque ad saeculum VI benedictio diem assignatum non habeat. Neque Hippolytus (s. III), neque 

Innocentius I (initio saec. V), aliquid de die indicant. In canone 20 Concilii I Toletani (c. 400) expresse 

affirmatur: „Episcopo sane certum est quod omni tempore licet chrisma conficere”. Et revera videtur quod 

in Liturgia hispanica oleorum benedictio numquam Feria V in Cena Domini peracta est. Ex libris huius 

liturgiae abs dubio apparet quod benedictio olei catechumenorum et chrismatis Dominica Palmarum 

perficiebatur; olei vero infirmorum in festo SS. Cosmae et Damiani, qui in liturgia visigothica celebri ritu 

gaudebant. (Cfr. Lib. Ord., Férotin, pp. 69-71; et Antifonario visigotico-mozarabe de la Catedral de Léon: 

Momunenta Hisp. Sacrae, Series Lit., Vol. V, 1, 1959, p. 248). Sed etiam oleum infirmorum benedicebatur, 

ante administrationem Sacramenti Unctionis. In Oriente, quamvis saeculo VI initium videtur sumpsisse 

traditionem chrisma benedicendi Feria V in Cena Domini, tamen etiam aliis diebus fiebat (Cfr.: Hofmeister: 

Die heiligen Öle in der morgen- und abendländischen Kirche, 1948, pp. 44-45). Olea vero catechumenorum 

et infirmorum in Oriente a quocumque sacerdote ante eorum usu ordinarie benedicuntur. Qui mos etiam 

videtur fuisse primitivae Ecclesiae Ambrosianae (Borella: Materia e forma… Ambrosius 20 (1944) 13). 

Romae vero saltem a. s. VI et probabiliter iam a saec. V (iuxta De Puniet: Le Pont. Romain II, p. 321, iam 

saec. IV), oleorum benedictio haec die peractam fuisse Sacramentaria et Ordines Romani universi testantur. 

b) Ratio quare benedictio oleorum hac die assignata fuerit, videtur potius esse practica quam ideologica vel 

symbolica. Feria V in Cena Domini ultima dies erat in qua Eucharistia celebrabantur ante Vigiliam 

Paschalem, in qua Vigilia olea sacra pro Baptismi administratione adhiberi debeant. Cum vero benedictio 

oleorum in quadam relatione cum Eucharistia iam temporibus Hippolyti, Terulliani et Cypriani posita erat, 

eorum benedictio hac die necesse perfici debeat (Cfr. Tertul., De Baptismo, c. 7; Cyprianus loquitur „de 

oleo in altari sanctificato”: Ep. 70). Quae praxis aliquo modo etiam a liturgiis gallicanis confirmatur. 
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Dnia 21 września 1966 roku dodano kilka poprawek do tekstu schematu, na 

podstawie przekazanych przez konsultorów uwag. W jednej z nich proponowano, aby biskup 

mógł zdecydować, czy w Wielki Czwartek dokona błogosławieństwa olejów i konsekracji 

krzyżma podczas porannej Mszy, czy też, gdy z ważnych powodów duszpasterskich nie 

można sprawować tej celebracji rano, podczas wieczornej Mszy w Wielką Środę, albo 

w innym dniu w pobliżu Wielkanocy56.  

Ponieważ przygotowany schemat w ocenie relatorów grup studyjnych, zebranych na 

posiedzeniu przed sesją plenarną Consilium nie został w całości uznany za odpowiednio 

dojrzały, aby przedstawić go Ojcom Rady do rozpatrzenia, przygotowano jego wersję 

alternatywną, mocno okrojoną, pozostawiając jedynie cztery główne problemy do 

rozstrzygnięcia. W Schemacie nr 192 z dnia 4 października 1966 roku trzy z czterech pytań 

dotyczyły bezpośrednio lub pośrednio dnia błogosławienia olejów: pytanie 2: czy na 

przyszłość należy zachować normę, że błogosławieństwo trzech olejów ma zwyczajnie być 

sprawowane przez biskupa w Wielki Czwartek?; pytanie 3: czy w pewnych i określonych 

okolicznościach należy udzielić prezbiterom upoważnienia do błogosławienia olejów 

chorych i katechumenów poza Wielkim Czwartkiem?; pytanie 4: czy należy udzielić 

biskupom upoważnia, szczególnie na terytoriach misyjnych lub gdzie istnieją poważne 

trudności duszpasterskie, na antycypowanie konsekracji krzyżma, lecz w pobliżu 

Wielkanocy, gdy naprawdę ani duchowieństwo, ani wierni nie mogą zebrać się w Wielki 

Czwartek na tę celebrację? W odniesieniu do pytania czwartego wprowadzono istotne 

 
Quamvis enim in his liturgiis oleorum benedictio locum non habuerit Feria V in Cena Domini, tamen prope 

Pascha fiebat. Quod etiam affirmari potest de antiquiori praxi orientalium (Cfr. Hofmeister; op. cit., p. 45; 

et De Puniet, op. cit., p. 322). Ad hanc traditionem potius explicandam quam insituendam, a posteriori, 

plures rationes symbolicae adductae sunt: ut ex. gr. praeparatio aromatum pro sepultura Christi (Jac. 

Edessenus, s. VIII; cfr. Hofmeister, op. cit. p. 45); vel ut ait S. Isidorus: „quia ante biduum Paschae Maria 

caput ac pedes Domini unquento perfudisse perhibetur”. (De div. Off., lib. 2, c. 28; cfr. Etiam Catalani: 

Pont. Rom. comm. ill., III, p. 55). S. Thomas vero rationem magis theologicam perponit: „quia dies ille 

satis congruit ad materias Sacramentorum institutum, ad quod omnia alia Sacramenta quodammodo 

ordinantur” (III P., Q. 72, art. 12, ad 3). His ergo omnibus rite perpensis coetui nostro visum est 

conservandam esse benedictionem trium oleorum Feria V in Cena Domini et quidem ab Episcopo 

faciendam, ita tamen, ut ex infra dicendis, benedictio olei catechumenorum et olei infirmorum etiam aliis 

diebus et ab aliis sacerdotibus perfici possit. Quaesitum 2: Placetne ut trium Oleorum benedictio etiam in 

posterum ab Episcopis Feria V in Cena Domini perficiatur?”.  
56  TAŻ, Schemata nr 181. Addenda…: „De Sacrorum Oleorum Benedictione. Correctiones propositae ad 

schema n. 181 a consultoribus usque ad diem 21 septembris (…) Pag. 3 Quaesitum 2, sic sonare debet: 

Placetne ut trium Oleorum benedictione etiam in posterum ordinarie ab Episcopis Feria V in Cena Domini 

perficiatur? (…) Pag. 4, lin. 3: Cum vero diebus nostris, praecipuae in regionibus missionum, possibile non 

sit coadunare mane, in hoc die sacerdotibus dioeceseos vel regionis pro Missa chrismali, ita ut post 

medieiem iterum in suis ecclesiis sint, vel valde difficile evadat ex aliis gravibus rationibus pastoralibus 

hanc celebrationem mane instituere, videtur omnio concedendum esse locorum Ordinariis facultatem hanc 

consecrationem peragendi vel horis vespertinis Feriae IV Maioris Hebdomadae, vel alio die, ante, sed prope 

Pascha, quando reapse suum presbyterium et populum, facilius coadunare valeant”. 
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zmiany w stosunku do poprzedniego schematu. Przyczyną uzasadniającą konsekrację 

krzyżma byłaby nie tylko niemożliwość zebrania się duchowieństwa w Wielki Czwartek 

z własnym biskupem, szczególnie na terytoriach misyjnych, lecz także inne poważne 

trudności duszpasterskie. Ponadto wspomniano także o konieczności uczestniczenia w tym 

obrzędzie nie tylko duchowieństwa, lecz także wiernych, których nieobecność upoważnia 

biskupa do przeniesienia Mszy krzyżma na inny dzień przypadający przed nadchodzącymi 

Świętami Paschalnymi, lecz bez wskazania na konkretny czas wieczoru Wielkiej Środy57. 

Zagadnieniami tymi zajęli się Ojcowie Rady, zebrani na VII Sesji plenarnej w dniach 

6-14 października 1966 roku, podczas której sprawy związane z konsekracją olejów 

omawiał Nabuco58. Na postawione pytania odpowiedzieli twierdząco59.  

Niemal przez trzy kolejne lata w sprawie obrzędów błogosławieństwa olejów nie 

poczyniono dalszych postępów, ze względu na konieczność oczekiwania na ustalenie 

struktury rytowej obrzędów chrztu i namaszczenia chorych, w których szczególnie oleje 

święte znajdują zastosowanie 60 . Temat obrzędów błogosławieństwa olejów powrócił 

dopiero podczas zebrania członków grup studyjnych 21-23 w dniu 14 września 1969 roku 

w Luksemburgu.  

 
57  TAŻ, Schemata nr 192…: „II. – De benedictione trium Oleorum ab Episcopo peragenda Feria V in Cena 

Domini. Duo ex traditione clare apprent: 1) Saltem a saeculo VI Oleorum benedictio, Romae, feria V in 

Cena Domini peragebatur. Sed benedictio Olei informorum et catechumenorum non tantum ad Episcopo 

sed etiam a presbytero fiebat, tamen etiam Feria V in Cena Domini. 2) In fere omnibus aliis liturgiis 

orientalibus et occidentalibus benedictio Olei catechumenorum et infirmorum a quocumque presbytero fieri 

poterat, etiam ante administrationem Sacramentorum. Cum vero benedictio trium Oleorum ab Episcpo 

Feria V in Cena Domini facienda, innitatur sive venerabili traditione Ecclesiae, saltem latina, sive rationibus 

theologicis et pastoralibus, nempe de unitate Sacramentorum in Eucharistia, et de unitate sacerdotii in 

Episcopo, videtur omnino retinenda esse. Ideoque quaeritur: Quaesitum 2: Placetne ut trium Oleorum 

benedictio etiam in posterum ab Episcopis ordinarie Feria V in Cena Domini perficiatur? III. – Ut presbyteri 

concedi possit facultas Olea catechumenorum et infirmorum benedicendi extra Feria V in Cena Domini. 

Retenta omnium Oleorum benedictione ab Episcopo Feria V in Cena Domini peragenda, omnibus 

Relatoribus necessarium visum est ut etiam presbyteris, certis in adiunctis, facultas concedatur Olea sive 

catechumenorum sive infirmorum benedicendi extra Feriam V in Cena Domini. Quaeritur ergo: Quaesitum 

3: Placetne Patribus ut, certis et determinatis in adiunctis, presbyteris facultas concedatur oleum 

catechumenorum et infirmorum benedicendi, extra Feriam V in Cena Domini? IV. – De benedictione 

Chrismatis. Chrisma a solo Episcopo confici posse manifestum est sive ex constanti et vere universali 

traditione omnium Ecclesiarum, sive etiam ex rationibus theologicis. Cum tamen hodie, praecipue in 

regionibus missionum, possibile non sit coadunare mane Feria V in Cena Domini clerum et populum pro 

Missa chrismali, et iterum vespere pro Missa in Cena Domini, omnibus Relatoribus placuit ut Episcopis, 

ex rationibus allatis, licea Chrisma conficere, alio die, sed prope et ante Pascha. Itaque quaeritur: Quaesitum 

4: Placetne Patribus ut Episcopis, praecipue in locis missionum vel etiam ubi graves difficultates pastorales 

existant facultas concedatur ut possint confectionem Chrismatis anticipare, sed prope Pascha, quando revera 

nec clerum nec populum coadunare valeant in Cena Domini?”. 
58  Septima Sessio Plenaria «Consilii», w: Notitiae 2 (1966), s. 312-313. 
59  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…, s. 1. 
60  J. STEFAŃSKI, Sakrament chorych w reformie…, s. 81-82.  
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Po tymże zebraniu sporządzono Schemat nr 354 z dnia 22 października 1969 roku, 

zawierający projekt nowej części pontyfikału z obrzędami błogosławieństwa olejów 

katechumenów i chorych oraz konsekracji krzyżma. Sam ryt benedykcji poprzedzały zasady 

ogólne. Numery 8-10 zasad ogólnych poświęcono problemowi dnia błogosławieństwa 

olejów. Przyjęte uprzednio założenia zmodyfikowano w ten sposób, że podano trzy 

alternatywne rozwiązania: konsekracji krzyżma i błogosławienia pozostałych dwóch olejów 

dokonuje zwyczajnie biskup w Wielki Czwartek podczas specjalnej Mszy w godzinach 

porannych (1); gdy racje duszpasterskie to doradzają, sam biskup może dokonać 

błogosławieństwa w czasie Mszy wieczornej Wieczerzy Pańskiej (2); jeśli zaś zebranie 

duchowieństwa i wiernych z biskupem w tym dniu nie może się odbyć bez wielkiej 

trudności, błogosławieństwo można antycypować, sprawując je w innym dniu w pobliżu 

Wielkanocy (3). Istotną nowością proponowaną w tym schemacie było umożliwienie 

konsekracji krzyżma i błogosławienia olejów w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej. Jak 

uzasadniali redaktorzy schematu, odpowiada to pragnieniom wielu biskupów, którzy 

chcieliby, by przynajmniej w jakikolwiek sposób lud mógł uczestniczyć w tym uroczystym 

akcie, co z pewnością nie jest możliwe, gdy sprawowany jest rano. Gdyby biskup 

zdecydował się na zastosowanie takiego rozwiązania powinien używać formularza 

mszalnego Mszy Wieczerzy Pańskiej, nie zaś Mszy krzyżma61. Wydaje się jednak, że taki 

model postępowania stanowiłby powrót do sytuacji sprzed reform Piusa XII, 

przywracających antyczną Mszę krzyżma, oraz znacząco utrudniałby udział duchowieństwa 

w tym akcie, którzy byliby zmuszeni do opuszczenia tej celebracji na korzyść sprawowania 

Mszy Wieczerzy Pańskiej we własnych kościołach parafialnych. Ponadto, w rezultacie w 

koncelebrze uczestniczyliby tylko najbliżsi współpracownicy biskupa, skupieni wokół 

katedry (duchowni w niej posługujący, pracownicy kurii, sądu, seminarium i innych 

instytucji centralnych diecezji), nie zaś rzeczywista reprezentacja prezbiterium Kościoła 

partykularnego. Ponieważ wprowadzenie takiej możliwości miało większe znaczenie, 

 
61  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…: „De die benedictionis. 8. Consecratio 

Chrismatis et benedictio Olei infirmorum, et etiam catechumenorum, de more fit ab Episcopo Feria V 

Hebdomadae Sanctae, in Missa propria horis matutinis celebranda. 9. Tamen ubi rationes pastorales id 

suadere videantur, ipse Episcopus has benedictiones facere potest in Missa vespertina Cenae Domini. 

Declaratio. In hoc numero facultas Episcopo tribuitur benedicendi Olea in Missa vespertina in Cena 

Domini. Hoc respondet desiderio plurium Episcoporum qui mallent ut saltem aliquando populus 

participaret huic sollemni benedictioni, quod ceret non est possibile si fit horis matutinis. Quo in casu 

Episcopus adhibere deberet textus Missae vespertinae proprios. Quaesitum 5: Placetne Patribus ut sanctum 

Chrisma, feria V Hebdomadae Sanctae, praeterquam mane in propria Missa, confici possit etiam in Missa 

vespertina in Cena Domini. 10. Si vero hac die nonnisi magna cum difficultate clerus et populus convenire 

possunt cum Episcopo, haec benedictio anticipari potest alia die, sed prope Pascha”. 
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decyzję w sprawie musiała podjąć Komisja Specjalna do Dokonania Odnowy Liturgicznej 

w ramach nowopowstałej Świętej Kongregacji Kultu Bożego, powołana w miejsce Rady 

ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej. Brak wzmianki o tym rozwiązaniu 

w kolejnym schemacie oraz w promulgowanej części pontyfikału sugeruje, że nie spotkało 

się ono z pozytywnym przyjęciem przez Ojców Komisji62.  

Finalnie, zgodnie z ostatnim Schematem nr 368 z dnia 23 maja 1970 roku 

dotyczącym obrzędów błogosławieństwa oleju katechumenów i chorych oraz sporządzania 

krzyżma, zwyczajnie aktów tych powinien dokonywać biskup w czasie Mszy krzyżma 

sprawowanej w godzinach porannych w Wielki Czwartek, a tylko wtedy, gdy bez wielkiej 

trudności nie da się zgromadzić wokół biskupa duchowieństwa i wiernych, celebrację można 

antycypować w innym dniu w pobliżu Paschy63. Po wprowadzeniu korekt stylistycznych 

w ten sposób uregulowano zagadnienie dnia właściwego na błogosławienie olejów 

w obowiązującym Pontyfikale rzymskim, ogłoszonym 3 grudnia 1970 roku, który ukazał się 

w roku 1971.  

4.2.2. Moment błogosławieństwa olejów i konsekracji krzyżma w celebracji 

eucharystycznej 

Kolejnym istotnym zagadnieniem rewizji liturgii błogosławienia olejów było 

określenie właściwego momentu na dokonanie tych aktów w czasie celebracji 

eucharystycznej Mszy Krzyżma. Wśród pytań postawionych konsultorom w Schemacie 

nr 151 z dnia 2 kwietnia 1966 roku pojawiła się kwestia właściwego miejsca dla konsekracji 

krzyżma w celebracji eucharystycznej.  

Wyniki konsultacji przedstawiono w Schemacie nr 158 z dnia 25 kwietnia 1966 roku. 

W historycznym wstępie do dokumentu przywołano następujące fakty: Tradycja Apostolska 

św. Hipolita zaświadcza, że olej egzorcyzmu (katechumenów) i olej dziękczynienia 

(krzyżmo) błogosławił biskup bezpośrednio przed chrztem, zaś inny olej (chorych) – po 

anaforze (1); przynajmniej od V wieku na Zachodzie olej chorych był błogosławiony pod 

koniec Kanonu Mszy (2); konsekracja krzyżma i błogosławieństwo oleju katechumenów 

 
62  Brak możliwości skonsultowania pełnego materiału archiwalnego w Archiwum Kongregacji ds. Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów uniemożliwia potwierdzenie, na jakim etapie ta propozycja została 

odrzucona.  
63  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 368…: „De die benedictionis. 8. Consecratio 

chrismatis, et benedictio olei infirmorum et olei catechumenorum, de more fit ab Episcopo feria V 

Hebdomadae sanctae, in Missa propria horis matutinis celebranda. 9. Si vero hac die nonnisi magna cum 

difficultate clerus et populus convenire possunt circum Episcopum, haec benedictio anticipari potest alia 

die, sed prope Pascha”. 
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dokonywane były w różnych momentach – w mszale gallikańskim starszym po  łamaniu 

hostii (3), w tradycji rzymskiej do XV wieku – po Komunii papieża (4); w potrydenckim 

pontyfikale – po Komunii wszystkich, którzy ją przyjmowali (5), w tradycji ambrozjańskiej 

– przed prefacją, ale po modlitwie nad darami (6), w rękopiśmiennym pontyfikale rzymskim 

z klasztoru św. Piotra w Roda – wszystkie trzy oleje błogosławiono pod koniec Kanonu (7).  

Opinie konsultorów w rozwiązaniu kwestii miejsca konsekracji krzyżma w czasie 

Mszy były rozbieżne. Trzech lub czterech proponowało, by stosować porządek Pontyfikału 

z Roda, czyli błogosławieństwa dokonywać pod koniec Kanonu, przed słowami „Przez 

którego wszystkie te dobra…”. Pięciu optowało za przeniesieniem błogosławieństwa na czas 

między liturgią słowa a ofiarowaniem, co Borella uzasadniał podobieństwem do innych 

obrzędów, które odnowione w myśl soborowej konstytucji będą miały miejsce po liturgii 

słowa (np. święcenia, małżeństwo, bierzmowanie). Z tą opinią zdecydowanie nie zgodziło 

się czterech konsultorów, wskazując, że po liturgii słowa następują tylko konsekracje 

i święcenia osobowe, gdyż osoby w nowym stanie uczestniczą wówczas w Eucharystii, zaś 

tradycyjnym miejscem dla błogosławieństw rzeczy w liturgii rzymskiej jest koniec Kanonu. 

W ten sposób ich zdaniem najlepiej oddaje się prawdę, że Eucharystia jest źródłem 

wszelkiego błogosławieństwa. Ta zasada była zachowywana w Rzymie bez wyjątku do VI 

wieku. Podsumowując opinie, grupa studyjna zaproponowała dwa rozwiązania: 

błogosławienie wszystkich trzech olejów po liturgii słowa albo konsekrację krzyżma 

i błogosławieństwo oleju katechumenów po liturgii słowa, a błogosławieństwo oleju 

chorych na jego własnym miejscu na koniec Kanonu64. 

 
64  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 158…: „De sacrorum 

Oleorum benedictione (…) e Traditione Hyppolyti – primum documentum quod exhiberi licet – nihil aliud 

erui potest nisi quod consecratio Olei exorcismi (catechumenorum) et gratiarum actionis (Chrismatis) ab 

Episcopo fiebat immediate ante Baptismum, benedictio vero alterius Olei (Infirmorum) post anaphoram 

(…).In Occidente tamen, saltem a saeculo V, benedictio Olei infirmorum reservatur Episcopo, uti constat 

ex Innocentio I, et forsitan iam ad finem Canonis fiebat. (…) Sed consecratio Chrismatis et benedictio Olei 

catechumenorum non semper et ubique in eodem Missae momento fiebat. Sic habes: a) In Missali Gallicano 

veteri post fractionem hostiae. b) In traditione romana usque ad saeculum XV post Communionem 

Pontificis. c) In hodierno Pontificali, post Communionem omnium – quando communicabatur in hac Missa! 

- . d) In traditione ambrosiana vero fiebat ante praefationem, post orationem super oblata. In Pontificali 

Romano manuscripto saeculi X inedito ex Monasterio Sti Petri de Roda, casus omnino singularis invenitur. 

Ibi enim tria Olea coniunctiom benedicuntur ante Per quaem haec omnia Missae Feria V in Cena Domini. 

Et quidem non in Missa sic dicta Chrismatis, sed in Missa in Cena Domini. Quaestio ponitur utrum hic 

revera agatur de casu singulari, an potius de aliqua traditione nobis ignota. (…) De sacro Chrismate (…) 

De momento consecrationis Chrismatis in Missa magna diversitas inter consultores oritur. Tres vel quattuor 

simpliciter proponunt ut fiat in Canone ante Per quem haec omnia simulque cum aliis Oleis, sicut invenitur 

in Pontificali de Roda supra citato. Quinque petunt ut post liturgiam verbi fiat. Ex quibus unus, nempe 

Rev.mus Borella dicit: „benedictio Oleorum ad offertorium eundem locum haberet quo alia Sacramenta et 

sacramentalia, praesertim post Consitutionem Concilii Oecumenici Vaticani II de Liturgia, ita ex. gr. sacrae 

Ordinationes, Matrimonium, Confirmatio, etc. Praefatio Chrismatis in sacramentariis ambrosianis, dicit 
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Dalsze studium zagadnienia zaowocowało przygotowaniem Schematu nr 181 z dnia 

25 sierpnia 1966 roku, w którym pogłębiono uzasadnienie historyczne, nie tylko w oparciu 

o tradycję rzymską, ale inne tradycje liturgiczne łacińskie i tradycje Kościołów wschodnich 

oraz przedstawiono Ojcom Rady do aprobaty możliwe rozwiązania. W liturgii rzymskiej nie 

podlega dyskusji umiejscowienie błogosławieństwa oleju chorych, które dokonywało się 

pod koniec Kanonu, przed słowami „Przez którego wszystkie te dobra…”. Z kolei gdy idzie 

o konsekrację krzyżma i błogosławieństwo oleju katechumenów występują następujące 

świadectwa historyczne: w mszale gallikańskim starszym oraz innych mszałach galijskich 

z VIII wieku dokonywano tego po łamaniu chleba (1); w tradycji rzymskiej do XV wieku – 

po Komunii papieża (2); w Sakramentarzu gregoriańskim – wszystkie błogosławieństwa 

były połączone i mało prawdopodobne, aby dokonywano ich w czasie Kanonu (3); 

w potrydenckim pontyfikale, jak w Pontyfikale Duranda – po Komunii wszystkich, którzy 

do niej przystępowali (4); w niektórych sakramentarzach gallikańskich – olej chorych 

błogosławiono przed Per quem haec omnia, krzyżmo – przed modlitwą Pańską, olej 

katechumenów – po modlitwie nad ludem lub po Mszy (5); w pontyfikale rękopiśmiennym 

z Roda – olej chorych błogosławiono przed Per quem haec omnia, a krzyżmo i olej 

katechumenów – przed modlitwą Pańską (6). W liturgii hiszpańskiej olej chorych 

błogosławiono w święto św. Kosmy i Damiana (olej był umieszczony pod ołtarzem od 

nieszporów i wigilii aż do Mszy, a samo błogosławieństwo miało miejsce po niej); olej 

katechumenów błogosławiono podczas porannego oficjum w Niedzielę Palmową albo 

bezpośrednio przed chrztem; krzyżmo konsekrowano przez odprawienie nad nim Mszy 

w Niedzielę Palmową, lecz nie przewidywano dla tej czynności szczególnego rytu lub oracji. 

W liturgii ambrozjańskiej krzyżmo i olej katechumenów błogosławiono przed prefacją, a po 

modlitwie nad darami, zaś olej chorych najpierw przed namaszczeniem, a w późniejszych 

 
idem cl. Borella, sic finitur: Per quem majestatem tuam… Sanctus, Sanctus, Sanctus. Censendum videtur 

hanc praefationem ad aliquam Missam chrismalem pertinuisse”. Sed contra hanc oppinionem tres (4) 

consultores omnino infensi sunt. Dicunt nempe post liturgiam verbi fieri tantum consecrationes et 

ordinationes personales: Personae in novo statu partem habent in Eucharistiae celebratione. E contra locus 

traditionalis pro rerum benedictione in liturgia romana est in fine Canonis. Hoc modo optime exprimitur 

Eucharistiam esse fontem totius benedictionis, sicut in articulo 61 Constitutionis significatur: gratia divina 

manans ex mysterio paschali. „Pro personis, ait unus consultor, Eucharistia est sigillum consecrationis, 

ideoque recte hae consecrationes ante Eucharistiam peraguntur… Aliarum rerum benedictio vel consecratio 

quasi ab Eucharistia promanant… ideoque expleta Eucharistia fiunt. Quod Romae observatur, sine 

exceptione, saltem a saeculo VI. Eadem res ab alio consultore his verbis exprimitur: „hae benedictiones 

rerum sunt quodammodo ‘effluentia’ e mysterio centrali et radicali Ssmae Eucharistiae”. „Hoc modo, ait 

alius, Eucharistia apparet ut principium et fons omnium sacramentorum”. (…) De loco in Missa. Omnibus 

rationibus sive historicis, sive liturgicis, sive pastoralibus rite perpensis duplex solutio de loco benedictionis 

Oleorum in Missa proponi posse videtur: a) Tria Olea benedicendi post Liturgiam verbi; b) Chrisma 

consecrandi et Oleum catechumenorum benedicendi post liturgiam verbi, relinquendo benedictionem Olei 

infirmorum ad suum primigenium locum, nempe ante Per quem haec omnia Canonis”. 
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czasach – w czasie Kanonu przed „Przez którego wszystkie te dobra…”. W liturgiach 

Kościołów wschodnich panowała w tym zakresie duża różnorodność i zmienność: w liturgii 

bizantyjskiej i armeńskiej myron święcono w kontekście liturgicznym Anafory (po Amen, 

a przed modlitwą Pańską); w obrządku koptyjskim monofizyckim oraz w liturgiach 

syryjskich – przed liturgią słowa.  

Te świadectwa historyczne skłoniły członków grupy studyjnej do zaproponowania 

następujących rozwiązań: olej chorych należy błogosławić w dotychczasowym momencie, 

czyli przed słowami Per quem haec omnia, za czym przemawia czcigodna i stała tradycja 

sięgająca początków III wieku, pierwotne znaczenie słów „Przez którego wszystkie te 

dobra…”, godność oleju chorych, który jako jedyny jest wzmiankowany w Piśmie świętym 

oraz charakter krótkiej epiklezy nad olejem, która nie spowoduje przerwania akcji 

liturgicznej samego Kanonu; krzyżmo i olej katechumenów należy błogosławić po liturgii 

słowa, gdyż taką formę przewidywała liturgia ambrozjańska i niektóre ryty wschodnie oraz 

w pewnym sensie liturgia mozarabska w Hiszpanii, a także ponieważ dlatego, że jest to 

właściwe miejsce dla dokonywania błogosławieństw zgodnie z konstytucją liturgiczną 

Soboru Watykańskiego II. W związku z tym zaproponowano jednak, aby olej 

katechumenów błogosławić przed dokonaniem konsekracji krzyżma, gdyż taki porządek 

wyznacza Tradycja Apostolska św. Hipolita, a późniejsze zmiany w historii liturgii nie miały 

głębszego uzasadnienia65.  

 
65  TAŻ, Schemata nr 181…: „De Sacrorum Oleorum Benedictione. (…) IV. – De loco benedictionis Oleorum 

in Missa. In liturgia romana quaestio tantum poni potest de loco benedictionis Olei catechumenorum et 

chrismatis, quia oleum infirmorum semper in Canone ante Per quem haec omnia locum assignatum habuit. 

Benedictio vero chrismatis et olei catechumenorum, etiam in liturgia romana, non semper et ubique in 

eodem loco Missae fiebat. Sic habes: a) In Missali Gallicano veteri et in aliis Missalibus Gallicanis saeculi 

VIII et plerisque Pontificalibus: post fractionem hostiae. b) In traditione romana usque ad saeculum XV, 

post Communionem Pontificis. c) In Sacramentario Gregoriano (Lietzmann, pp. 45-47; Gamber, pp. 59-

71) quamvis omnes benedictiones oleorum insimul inveniuntur, merito dubitari potest quod omnes intra 

Canonem perficerentur. d) In hodierno Pontificali – sicut in Pontificali Durandi – post Communionem 

omnium. e) In aliquibus Sacramentariis Gallicanis benedictio olei infirmorum fiebat ante Per quem haec 

omnia, chrisma ante Orationem Dominicam, oleum vero catechumenorum post orationem super populum, 

vel post Missam (cfr. Sacr.Santgallense, ed. Mohlberg, pp. 73-77; et Sacr. Remense: P. Semidt, 

Hebd.Sancta, II, pp. 390-391). f) In quodam Sacramentario manuscripto Monasterii S. Petri de Roda: 

Oleum infirmorum benedicitur ante Per quem haec omnia, chrisma vero et oleum catechumenorum ante 

Orationem Dominicam. In liturgia orientali: tantum s. chrisma benedicitur Foria V in Cena Domini, et 

quidem non a quocumque Episcopo, nec unoquoque anno, sed a solis Patriarchis (Cfr. De Puniet, op, cit. 

11, pp. 325-327), omni tertio, sexto vel decimo anno. Et quidem: a) Apud Byzantinos et apud Armenos 

haec benedictio ponitur aliquo modo intra actionem eucharisticam, imediate post “Amen” anaphorae, et 

ante parvam ecteniam quae praecedit Orationem Dominicam. b) Apud Coptos monophisitas et apud Syros, 

ante liturgiam verbi, (Communicatio P. Ligier). Addendum est quod in hac re apud orientales magna existit 

varietas et flexitas. In liturgia hispana: Oleun infimorum benedicitur in Festo SS. Cosmae et Damiani. Hoc 

oleum sub altare ponebatur "tota, vespera et tota vigilia usque ad Missam" (Lib.Ord.,69-71). Benedictio 

vero post Missam fiebat. Olei exorcismi benedictio, Dominica Palmarum in officio Matutinali perficiebatur, 

vel etiam immediate ante Baptismum (Lib. Ordinum, pp. 22-24). Chrisma vero etiam Dominica Palmarum 
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Ponieważ zespół relatorów grup studyjnych zaważył duże rozbieżności w opiniach, 

pytania dotyczące umiejscowienia obrzędów błogosławienia poszczególnych olejów w 

czasie Mszy krzyżma nie trafiły pod obrady Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii 

Świętej i na blisko trzy lata pozostały nierozstrzygnięte.  

Podobnie, jak w przypadku określenia dnia właściwego na celebrację Mszy krzyżma, 

porządek obrzędów błogosławienia olejów znalazł się w obszarze zainteresowań członków 

grup studyjnych 21-23 obradujących w Luksemburgu dnia 14 września 1969 roku. 

W wyniku przeprowadzonej podczas tego spotkania dyskusji, w schemacie nr 354 z dnia 22 

października 1969 roku w numerach 11 i 12 zasad ogólnych przyszłej części pontyfikału 

umieszczono normy wskazujące na zachowanie tradycyjnego miejsca w czasie Modlitwy 

eucharystycznej na błogosławieństwo oleju chorych. Konsekracja krzyżma 

i błogosławieństwo oleju katechumenów powinny z kolei odbywać się po modlitwie 

pokomunijnej. Odnowione obrzędy Mszy nie pozwalają bowiem na przerwanie jednej akcji 

 
benedicebatur et quidem in Missa. Sed talis benedictio consistebat in sola Missae celebratione "quae tota 

super vas dicitur", nulla oratione, nulloque ritu interposito (Cfr. Lib. Ord., loc. cit. et: Antifonario 

visigotico-mozarabe, op. cit., p. 248). Simili nodo forsitan benedicebatur chrisma in liturgia Gallicana (Cfr. 

Missale Gallicanum vetus ed, Mohlberg, pp. 25-26). In liturgia ambrosiana: Benedictio chrismatis et olei 

catechumenorum fiebat ante praefationem, post orationem super oblata (Beroldus, Ordo Eccles. Mediolan, 

saec. XII, ed. Magistretti, pp. 103-104). Oleum infirmorum vero antiquitus ante unctionem infirmorum, 

postea vero ante Per quem haec omnia (cfr. Borella, La consacr. degli olii nell'antico rito ambrosiano: 

Ambrosius, marzo-aprile 1956, pp. 92-98; cfr. etiam: Sacr. Borgononse, Monumenta Bergomensia VI, 

Bergamo 1962, pp.155-156). Cum iuxta traditionem res ita se habeant, en quod nobis proponendum visum 

est Patribus: 1) Benedictio olei infirmorum remaneat in suo loco traditionali, nempe ante Per quem haec 

omnia: sequentes rationes hoc suadere videntur: - venerabilis et constans traditio cuius origo initio saeculi 

III invenitur; - sensus benedictionis verborum Per quem haec omnia. Quidquid sit de sensu originario horum 

verborum, hoc loco plures benedictiones rerum olim perficiebantur, ex.gr.: lac et mel, uvae, favae, etc. (cfr. 

Eglise en prière, pp. 422-423; et etiam: Chavasse, Le Sacr. Gélasien, pp. 462-469). Saltem haec benedictio 

hic remaneat! - ipsa dignitas huius olei, de quo unico sermo in Sacra Scriptura fit. - quia per hanc 

brevissimam epiclesim nullo modo fluxus Canonis turbatur, sed, exorcismo et quavis introductione omissis, 

videtur quid unum cum ipsa prece eucharistica efficere. 2) Benedictio vero chrismatis et olei 

catechumenorum fiat, modo quo infra describitur, post liturgiam verbi. Nam: - ita fit in liturgia ambrosiana 

et saltem in aliquibus ritibus orientalibus et etiam, aliquo modo, in liturgia mozarabica; - est locus 

benedictionibus assignatus a Constitutione de sacra liturgia. Post liturgiam enim verbi administrantur 

quaedam Sacramenta et fiunt maiora Sacramentalia, uti: Ordinationes, Confirmatio, Matrimonium, 

Consecratio virginum, Professio religiosa, etc. Quaeritur ergo: Quaesitum 5°: - Placetne Patribus ut 

benedictio Olei infirmorum in loco suo traditionali renaneat? Quaesitum 6°: - Placetne Patribus ut 

benedictio Olei catechumenorum et Chrismatis post liturgiam verbi fiat? (…) VI. – Praecipuae mutationes 

vel suppressiones. 1) De ordine benedictionis oleorum, Cum benedictio olei infirmorum in suo loco intra 

Canonem relinquatur, tantum benedictio chrismatis et olei catechumenorum post liturgiam verbi collocari 

debent. Ordo logicus et ipse sensus liturgicus videntur postulare ut prius benedicatur oleum 

catechumenorum quam chrisma. Sic fit in Traditione Apostolica Hippolyti. Ratio quare in textibus 

antiquioribus liturgiae romanae ordo inversus invenitur, ex eo simpliciter provenit quod olim a Papa unice 

s. chrisma benedicebatur; olea vero catechumenorum et infirmorum a presbyteris in suis titulis 

benedicebantur. Ordo Papalis antiquior revera omnino silet de benedictione sive oleorum catechumenorum 

sive infirmorum (cfr. Chavasse, Le Sacr. Gel., op. cit., pp.133 e ss.) Cum vero iam forsitan decursu saec. 

VI-VII ipse Papa etiam benedictionem aliorum oleorum perficere coepit, - semper suo loco relicta 

benedictione olei infirmorum - olei catechumenorum benedictio ultimum locum obtinuit, post chrismatis 

benedictionem. Quaesitum 8°: - Placetne Patribus talis dispositio?” 
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liturgicznej – obrzędów Komunii, których częścią składową jest ta oracja – przez inną 

czynność liturgiczną. Z racji pastoralnych biskup może jednak pobłogosławić te dwa oleje 

po liturgii słowa, przy zachowaniu zasady, że błogosławieństwo oleju chorych dokona się 

dopiero w czasie dla tego przeznaczonym – przed konkluzją Kanonu (Per quaem haec 

omnia) lub doksologią końcową w innych Modlitwach eucharystycznych. 

Zastrzeżenie, co do tego ostatniego oleju wywołało spór wśród konsultorów. 

Czterech z dziewięciu optowało za łącznym błogosławieniem trzech olejów po liturgii 

słowa, podczas gdy pozostałych pięciu stanowczo opowiadało się za zachowaniem 

tradycyjnego czasu benedykcji oleju chorych nawet wówczas, gdy krzyżmo i olej chorych 

miałby być pobłogosławione przed liturgią eucharystyczną. Przyjęcie tych rozwiązań 

pozostawiono Ojcom Komisji66. Na XII sesji plenarnej Consilium (wówczas już w formie 

Komisji Specjalnej w ramach Świętej Kongregacji Kultu Bożego) w dniu 13 listopada 1969 

roku postanowiono dopuścić jako alternatywę możliwość błogosławienia wszystkich trzech 

olejów po liturgii słowa67.  

 
66  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…: “De tempore benedictionis. 11. Servatur 

locus traditionalis in liturgia romana, quando haec benedictio fit intra Missam, nempe: Benedictio Olei 

infirmorum fit ante conclusionem Precis Eucharisticae. Consecratio Chrismatis et benedictio Olei 

catechumenorum, finita communione. 12. Attamen liceat quoquo Episcopo, propter rationes pastorales, 

consecrationem Chrismatis et benedictionem Olei catechumenorum, post liturgiam verbi perficere, retenta 

benedictione Olei infirmorum in fine Canonis. Declaratio. Hic dicitur servari locus traditionalis 

benedictionis oleorum in liturgia Romana, quod quidem verum est, quoad benedictionem Olei infirmorum. 

Quod vero ad consecrationem Chrismatis et ad benedictionem Olei catechumenorum attinet, locus 

aliquatenus mutatur. Nam iuxta Pontificale Romanum consecratio Chrismatis et benedictio Olei 

catechumenorum fit ante orationem post Communionem. Hoc vero post instaurationem Ordinis Missae non 

videtur amplius servari posse: nam ritus Communionis est ritus quid unum efformans quod interrumpi non 

potest insertione alius ritus. Qui ritus Communionis concluditur per orationem post communionem. Ideoque 

proponimus ut sive consecratio Chrismatis sive benedictio Olei catechumenorum fiat finita Communione. 

Praeterea in Pontificali Romano consecratio Chrismatis fit post benedictionem Olei catechumenorum. Nos 

vero proponimus ordinem inversum, qui melius correspondere videtur honori Chrismati debito. Convenit 

enim ut consecratio Chrismatis primum occupet locum et locum fixum possideat etiam ex eo quod 

benedictio olei catechumenorum in futuro nonnisi raro fiet. Servato ordine traditionali in sensu explanato, 

videtur omnino convenire ut Episcopo quoque liceat, propter rationes pastorales, consecrare Chrisma et 

benedicere Oleum catechumenorum, Feria V Hebdomadae Sanctae, post liturgiam Verbi, ut dicitur in n. 

12. Ultima vero phrasis illius numeri, nempe "retenta benedictione Olei infirmorum in fine Canonis", 

quattuor ex novem Consuitoribus coetus supprimere volebant. Reliqui vero quinque omnino defendebant 

illam phrasim. Putabant enim quod locus benedictionis Olei catechumenorum ante finem Canonis sive ex 

rationibus historicis, sive ex rationibus theologicis immutatus permanere debet. Habetur iam in anaphora 

Hyppoliti; est unica benedictio quae in Missa Romana servatur in fine Canonis, ante Per quem haec omnia; 

correspondet ideae secundum quam benedictiones rerum considerantur ut effluentia benedictionum ex 

Eucharistia promanantium; dum, e contra, benedictiones personarum fiunt ante Eucharistiam ut praeparatio 

ad ipsius celebrationem. Quaesitum 6: Placetne Patribus ut consecratio chrismatis et benedictio Olei 

catechumenorum fiant "finita Communione"? Quaesitum 7: Placetne Patribus ut Episcopo facultas tribuatur 

conficiendi Olea sacra post liturgiam verbi?”. 
67  J. STEFAŃSKI, Sakrament chorych w reformie…, s. 85. 
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Postanowienie to implementowano następnie do ostatniego schematu nr 368 z dnia 

23 maja 1970 roku, zawierającego Ordo benedicendi oleum catechumenorum et infirmorum 

et conficiendi chrisma, gdzie w numerach 10-11 określono miejsce błogosławieństwa 

w samej akcji liturgicznej w następujący sposób: olej chorych należy zgodnie ze zwyczajem 

liturgii rzymskiej błogosławić pod koniec Modlitwy eucharystycznej, a olej katechumenów 

i krzyżmo – po modlitwie po Komunii; z racji pastoralnych cały obrzęd można sprawować 

po liturgii słowa 68 . W niemal niezmienionej formie normy te zostały promulgowane 

w reformowanym po Soborze Watykańskim II Pontyfikale rzymskim. Jednakże w żadnym 

oficjalnym schemacie nie umieszczono rubryk rytualnych w samym porządku celebracji 

określającym, jak należy postępować, gdy obrzęd błogosławieństwa sprawowany jest po 

liturgii słowa. Dopiero w tekście ogłoszonym znajduje się zwięzła rubryka odsyłająca69.  

4.2.3. Uproszczenie obrzędów 

Wśród warunków koniecznych posoborowej reformy liturgii, zgodnie z życzeniem 

Ojców soborowych, wyrażonym w konstytucji o Liturgii świętej nie sposób nie zauważyć 

uproszczenia niektórych obrzędów, szczególnie zawartych w dotychczas obowiązującym 

Pontyfikale rzymskim. O ile prowizoryczna reforma rytu błogosławienia olejów ogłoszona 

w 1965 roku nie odpowiadała w pełni postulatowi szlachetnej prostoty znaków, to już 

w procesie głębszej reformy struktury obrzędowej stosowane przy tej okazji symbole 

znacząco uproszczono. W tym zakresie należy wymienić przede wszystkim: opuszczenie 

egzorcyzmów, modyfikację zmieszania oliwy z balsamem, zredukowanie tchnienia (halatio) 

nad olejami oraz usunięcie uczczenia nowo pobłogosławionych olejów. 

Po udzieleniu wstępnej odpowiedzi na główne pytania dotyczące rewizji przepisów 

liturgicznych o błogosławieniu olejów, grupa studyjna 21 przystąpiła do sporządzenia nowej 

struktury rytowej obrzędów. Pierwszy projekt przedstawiono w Schemacie nr 181 z dnia 25 

sierpnia 1966 roku. Błogosławieństwo oleju chorych zredukowano do samej modlitwy 

błogosławieństwa wypowiadanej przed końcem Kanonu mszalnego, opuszczając egzorcyzm 

i poprzedzający ją dialog. Modlitwa egzorcyzmu nad tym olejem nie znajdowała swojego 

wystarczającego uzasadnienia w rzymskiej tradycji liturgicznej, a jako naleciałość czasów 

 
68  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 368…: „De loco benedictionis in ipsa actione 

liturgica. 10. Iuxta morem in liturgia latina traditum, benedictio olei infirmorum fit ante conclusionem 

Precis eucharisticae, benedictio autem olei catechumenorum et consecratio chrismatis post communionem. 

11. Attamen, propter rationes pastorales, licet universum ritum benedictionis post liturgiam verbi peragere, 

retento eodem ordine ac supra”.  
69  Omówienie tej rubryki znajdzie się w dalszej części rozdziału ze względu na fakt, że została ujawniona nie 

w procesie reformy, lecz już samym tekście normatywnym, promulgowanym w księdze liturgicznej. 
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średniowiecznych przerywała naturalny bieg Modlitwy eucharystycznej, szczególnie przez 

fakt odmawiania jej po cichu, tak aby mogły ją usłyszeć jedynie osoby stojące najbliżej 

biskupa. Ponadto epikletyczny charakter oracji błogosławieństwa oleju nie był pozbawiony 

charakteru ekumenicznego70.  

Obowiązujący wówczas Pontyfikał rzymski przed modlitwą błogosławieństwa oleju 

katechumenów przewidywał dodatkową modlitwę egzorcyzmu. Ponieważ sama modlitwa 

błogosławieństwa posiadała charakter egzorcystyczny proponowano usunięcie odrębnego 

egzorcyzmu. Nie posiadał on starożytnego rodowodu liturgii rzymskiej, lecz stanowił 

naleciałość gallikańską i de facto był zwykłą adaptacją egzorcyzmu przedchrzcielnego. Aby 

uniknąć duplikacji oracji optowano za redukcją przewidzianych tekstów do jednego o 

charakterze bardziej egzorcystycznym. Ponadto, jako nieodpowiednie dla zreformowanej 

liturgii usunięto pozdrowienia i ucałowania naczyń z olejami, pozostawiając procesje na 

przygotowanie darów i na końcu Mszy jako wystarczający akt uczczenia olejów71.  

 
70  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 181…, s. 12: „De oleo 

infirmorum. Iuxta vota omnium et etiam secundum antiquam traditionem, similiter suppressimus hunc 

exorcismum, qui minine invenitur in antiquo ritu romano, neque in pluribus Pontificalibus posteriori-bus 

(cfr. Ordines Ecclesiarum Pictaviensis , Ebroicensis et Suessionensis: Martène, De ant. eccles. rit., op. cit. 

pp. 107-108). In primis Pontificalibus ubi hic exorcismus apparet Pontifici commendatur ut illum sic 

proferat: “ut tantum possit a circumstantibus audiri” (cfr. etiam Ordines Bollevacensis, S. Germani a Pratis, 

Arelatensis, Martèna, op. cit. pp. 109, 110, 114, 117). Si revera benedictio olei infirmorum intra Canonem 

fit, omnino repugnat ibi exorcismus proferri. Tandem benedictio olei infimorum semper absolute incipit, 

absque Dominus vobiscum ... et Oremus (cfr. etiam Sacram. Santgallense, ed. Mohlberg, p. 73 ss). Addi 

adhuc potest quod oratio Enitte, quaesumus Domine, Spiritum Sanctum tuum est pulchra forma epiclectica 

quae hodie non caret momento oecumenico. Hoc nodo exorcismus tantum retinetur revera pro “Oleo 

exorcismi”. Quaesitum 16°: - Placetne Patribus suppressio exorcismi et initium benedictionis absque 

dialogo?”. 
71  Tamże, s. 8-9: „De exorcismo in benedictione olei catechumonorum. In actuali Pontificali romano ad oleum 

catochumonorum benedicendum adsunt exorcismus et oratio benedictionis. Exorcismus vero minime 

invenitur neque in Sacramentario Gregoriano, neque in antiquioribus Ondinibus Romanis, nequo in 

plerisque Pontificalibus (cfr. Ordines Romani: XXIV, XXVII, etc.; Pont. Egberti Eboracensis: Martène, De 

ant. eccles. rit., op. cit. p. 101; Ordo Lateranensis (s. VII): Chavasse, Rev. Hist. Eccles. 50 (1935) pp. 21-

35). Adest tamen in Sacramentario Gelasiano vetere ex quo ad Sacramentaria Gallicana saeculi VIII transiit 

et ultimo ad Pont. Romano-Germanicum et ad Pont. Durandi a quo nostrum Pontificale directe provenit. Et 

hic exorcismus est mera adaptatio exorcismi praebaptismalis. Praeterea exorcismus iste veram 

duplicationem cum sic dicta oratione efficit. Quae oratio nihil aliud est quam antiquus et authenticus 

exorcismus nomanus “ad oleum exorcizandum”, et quae revera in Sacramentario Gregoriano appellatur 

“Exorcismus olei” (Lietzmann, p. 61; Gamber p. 46). Ille exorcismus insuper invenitur in Sacramentario 

Gelasiano vetere ut prima oratio - ante praefationem - in benedictione chrismatis (ed. Mohlberg, pp. 61-

63). Ideoque suppressimus primum exorcismum, restituendo orationi suum verum et originalem 

characterem exorcismi, sicut in venitur in Gregoriano et in Pontificalibus supra citatis; simulque delevimus 

verba: “Ut emittere digneris tuam benedictionem super hoc oleum”, quae certe adiuncta fuerunt ad 

conferendum huic antiquo exorcismo characterem benedictionis. In hoc exorcismo, sic restituto, omnia 

elementa veri exorcismi inveniuntur, sed modo valde sobrio et equilibrato praesentata. Iuxta vota multorum, 

hic et in aliorum oleorum benedictionibus, suppressimus iteratae salutationes et exosculationes, aliunde in 

liturgia reformata iam suppressae, a primitiva liturgia romana ignoratae, et sensibilitati actuali repugnantes. 

Honor Oleis sacris debitus sufficienter exprimi putamus per solemnen processionem ad offertorium et in 

fine Missae, prout in ipso ritu describitur. Quaesitum 9°: - Placetne Patribus suppressio exorcismi de quo 
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Ponieważ obrzęd konsekracji krzyżma posiadał znacznie bardziej skomplikowaną 

strukturę większość propozycji dotyczących uproszczenia rytu benedykcji olejów dotyczyło 

właśnie sporządzenia krzyżma. Pierwszy punkt proponowanej rewizji odnosił się do 

przeniesienia wymieszania balsamu i oliwy na krzyżmo święte z samej akcji liturgicznej na 

czas przed jej rozpoczęciem. Biskup zgodnie ze starożytną tradycją rzymską wlewałby 

balsam do oliwy w zakrystii przed rozpoczęciem Mszy stosujący tylko krótką formułę 

przepisaną przez pontyfikał. Opuszczono by także gallikańskie modlitwy błogosławieństwa 

balsamu. Dokonanie tej czynności przed rozpoczęciem celebracji pozwoliłby także uniknąć 

praktycznych trudności z jej dokonaniem podczas samego obrzędu. Sam początek obrzędu 

konsekracji krzyżma już w trakcie Mszy proponowano uprościć, pozostawiając do wyboru 

celebransa poprzedzenie modlitwy konsekracyjnej przepisaną przez dotychczasowy 

pontyfikał admonicją. Jej fakultatywność wynikała z przekonania, że o samych olejach 

wystarczająco dużo powinno być mowy w homilii lub w innych momentach celebracji, 

dlatego dodatkowe pouczenie wiernych o znaczeniu krzyżma wydawało się nie być tak 

konieczne. Nie zdecydowano się jednak na całkowite opuszczenie tchnienia nad olejem na 

krzyżmo święte. Dokonywane przez papieża trzykrotne tchnienie nad krzyżmem jest dobrze 

poświadczone przez najdawniejsze źródła liturgii rzymskiej, dlatego proste tchnienie przez 

samego biskupa przed modlitwą konsekracyjną nie wydaje się być pozbawione pięknej 

symboliki, czytelnej także w obecnych czasach, znanej innym obrządkom liturgicznym72.  

 
supra et restitutio orationis in exorcismo? Quaesitum 10°: - Placetne Patribus suppressionem salutationum 

et osculationum?”. 
72  Tamże, s. 10-11: „De benedictione chrismatis. a) Commixtio balsamicum oleo. Haeo comuixtio fiebat a 

Pontifice in sacrario, antequam indueretur planeta. Hoc constat non tantun ex Sacramentario Gregoriano et 

ex antiquioribus Ordinibus Romanis (cfr. Andrieu, III, Ordines: XXIV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, pp. 

352, 394, 468 et 494 ss.), sed etian ex aliquibus Ordinibus posterioribus (cfr. Ordo Offic. Eccles. 

Lateranensis Bernhardi Card.; ed. Fischer, p .60; Orlo Ecclos. Ebrioe. et Ecclcs. Apamiensis: Martène, op. 

cit. pp. 108 et 115, et etiam ibid. III, p. 87). Vide etiam quae de Pacchili II in Lib. Pont. dicitur: Duchesne, 

II, p. 302). Quae quidem comixtio fiebat sinpliciter absque ulla benedictione et absque ulla formula (cfr. 

Ordo XXXI, Andrieu, Le Pont. Rom, II, pp. 456 ss), legitur circa hanc commixtionem: “Pontifex vero iam 

indutus dalmatica... sedeat in sede sua cui praesentatur ampulla quae maior est cun oleo ab acolythis et 

balsamum. Et ipse Pontifex tenens tobaleam super genua balsamum cum oleo commisceat et conficiat”. 

Ergo putavimus hanc commixtionen merito restituendam esse in suo loco primitivo, nempe in sacrario. 

Caeremonia haec in ritu solemni peracta, non parvas difficultates practicas secum affert, et paulum ad 

fidelium aedificationi, praesertim diebus nostris, affert. Praeterea supprimimus illas duas orationes 

gallicanas ad benedictionem balsami destinatas: Deus, mysteriorum caelestium... et Creaturarum ominium, 

Domine..., quae minime inveniuntur in authenticis fontibus romanis; ex quibus vero in posterioribus 

Pontificalibus tantum una dicebatur. In ipso Pontificali Durandi de oratione Creaturarum omnium, Domine, 

dicitur: “Alia benedictio quam quidam dicunt” (Andrieu, De Pont. Rom. III, p. 577). Tamen conservandam 

putavimus formulam in commixtione, nempe: Haec commixtio liquorum fiat omnibus ex ea perunctis 

propitiatio et custodia salutaris in saecula sacculorum. Amen. Est enim formula brevissima et sensum 

spiritualem actioni materiali praebet. Quo facto iam certe valde sinplificatun et abbreviatum remanet ritus 

benedictionis chrismatis. Quaesitum 11°; - Placetne Patribus ut commixtio balsami cum oleo fiat in 

sacrario? Quaesitum 12° : - Placetne Patribus ut duae orationes gallicanae omittantur et formula 
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Kolejny Schemat nr 354 z dnia 22 października 1969 roku przewidywał dalsze 

uproszczenia obrzędu. Zmieszanie balsamu z oliwą mogło się dokonać bez żadnej 

dodatkowej formuły werbalnej według uznania biskupa albo w czasie samej celebracji 

liturgicznej, albo przed nią – w zakrystii. W zakrystii substancje mógł wymieszać sam 

biskup lub ktoś inny. Tchnienie nad materią na krzyżmo święte pozostawiono do wyboru 

biskupa. Jeśli miało być dokonane – należało do samego tylko biskupa. Opuszczono formuły 

egzorcyzmu nad każdym z olejów, lecz admonicja biskupa przed modlitwą konsekracyjną 

krzyżma pozostała obowiązkowa, przyjmując formę wezwania do modlitwy w milczeniu, 

poprzedzającej właściwą orację73. Do żadnego elementu rytu nie powrócono na dalszych 

etapach rewizji obrzędów.  

4.2.4. Nowa struktura rytu 

Dokonując wskazanych powyżej ustaleń co do miejsca poszczególnych 

błogosławieństw w czasie samej akcji liturgicznej oraz wprowadzając niektóre uproszczenia 

w obrzędzie, sporządzono de facto nową strukturę rytową benedykcji olejów i konsekracji 

krzyżma. 

 
commixtionis servetur? b) Initium ritus. In Sacramentario Gregoriano et in Ordinibus Romanis 

antiquioribus chrismatis benedictio incipit absolute a dialogo orationis consecratoriae, sive praefatii (Cfr. 

Ordo XXIV, XXVII, XXX, Andrieu, III, pp. 289, 353 et 469; Ordo Lateranensis, Chavasse, RHE 50 (1955) 

pp. 21-35; Pont. Egberti Eboracensis, Martène, op. cit. p. 101). Minime quid dicitur in his textibus de 

exorcismo, qui exorcismus ex ordine Gelasiano “ad succurrendum infirnun” proveniens, (Cfr. De Puniet, 

op. cit., p. 339), elementum adventitium et perturbans, considerari merito potest. Ex actuali oratione vero: 

Oremus Dominum Deum nostrum omnipotentem, ideas essentiales servandas putavimus in brevi 

admonitione redactas: quae admonitio sit veluti introductio in praefatione. Tamen si de oleis iam sermo 

sufficiens fuit in homilia, vel monitor diversas partes ritus fidelibus explanat, non videtur urgendam esse 

istam admonitionem, ideoque proponimus ut potius ad libitum relinquatur. Retinendam vero putavimus 

simplicem halationem a solo Pontifice factam ante orationem consecratoriam, quia etiam in aliis ritibus 

invenitur et etiam nostris diebus pulchro symbolismo carere omnino non videtur. Dicendum est quia talis 

halatio et quidem triplex a Pontifiece facta, invenitur in fere omnibus Ordinibus Romanis, persaepe 

connextam cum benedictione: In nomine Patris… (cfr. Ordo Rom. XXX, et etiam Ordo Lateranensis (art. 

cit. p. 27), ubi Pontifex tribus vicibus sufflat et ampullam tangens orationem sive praefationem incipit). 

Quaesitum 13°: - Placetne Patribus ut exorcismus in benedictione Chrismatis supprimatur? Quaesitum 14°: 

- Placetne ut admonitio ad libitum relinquatur? Quaesitum 15°: - Placetne patribus retineri halatio in initio 

benedictionis: unica vel triplex?”. 
73  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…, nr 3, 21-23: “3. Praeparatio Chrismatis fit 

sive ante consecrationem, sive ab Episcopo in ipsa actione liturgica. Declaratio. Mixtura olei cum 

substantiis odoriferis ad Chrisma conficiendum, iudicio Episcopi, fieri potest ab ipso in actione liturgica, 

praecipuae ubi rationes pastorales id suadere videantur, vel etiam antea ab ipso vel ab alio. Haec commixtio 

iuxta Sacramentarium Gregorianum et iuxta antiquiores Ordines fiebat a Pontifice in sacrario absque ulla 

benedictione et absque ulla formula. (…) 21. Omnius ita dispositis, Pontifex, faciem ad populum conversa, 

infundit balsamum vel aromata in oleum et conficit Chrisma, nisi iam antea fuerit praeparatum, nihil dicens. 

22. Quo facto, invitationem ad orationem profert: Oremus, fratres carissimi… Post quam omnes sub silentio 

aliquatenus orant. 23. Tunc Pontifex, pro opportunitate, halat super os ampullae Chrismatis, et extensis 

manibus unam ex duabus orationibus consecratoriis dicit. In ultima parte harum orationum, concelebrantes 

manus ad Chrisma extendunt, nihil dicentes”. 
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Pierwsza propozycja struktury obrzędu po ogłoszeniu wstępnych korekt w 1965 roku 

została zawarta w Schemacie nr 181 z dnia 25 sierpnia 1966 roku, poprawionym następnie 

przez konsultorów do dnia 21 września 1966 roku. Przedstawiał się on w następujący 

sposób. Po przygotowaniu wszystkiego, co konieczne do celebracji, o ustalonej godzinie 

biskup oraz uczestniczący w liturgii prezbiterzy (co najmniej 12 z różnych regionów 

diecezji) i posługujący wyższych święceń (7 diakonów i 7 subdiakonów, jeśli jest ich 

w rzeczywistości co najmniej tylu) w zakrystii wkładają szaty mszalne właściwe dla ich 

stanu święceń. Po włożeniu dalmatyki biskup siada w mitrze i miesza balsam z olejem, 

wypowiadając przepisaną przez Pontyfikał formułę. Następnie po umyciu rąk i włożeniu 

ornatu, nakłada kadzidło i do ołtarza rusza procesja wejścia. Do ofiarowania wszystko 

przebiega zgodnie z porządkiem Mszy koncelebrowanej. W homilii należy poruszyć 

zagadnienie tajemnicy olejów. Może być ona jednak wygłoszona bezpośrednio przed 

konsekracją krzyżma74.  

 
74  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 181…, s. 13-14: „De 

Missa Chrismali: In Feria V in Cena Domini. Pro confectione Chrismatis et benedictione sacrorum 

Oleorum. 1. - Hac die singulis annis benedicitur oleum catechumenorum et infirmorum, et conficitur 

chrisma. Sacrista, igitur, vel ille ad quem spectat, omnia quae ad oleorum benedictionem et chrismatis 

confectionem necessaria sunt, parat, videlicet: balsamum, tres ampullas oleo mundissimo plenas, quas in 

sacrario ponit et diligenter custodit, unam ad oleum catechumenorum, aliam ad oleum infirmorum, tertiam, 

quae maior sit, ad chrisma conficiendum: et haec tertia cooperitur de panno albo mundissimo lineo vel 

alterius materiae quae facilius lavari potest; prima autem et secunda de panno alterius coloris cooperire 

convenit; mappulas sive vela, pro diaconis vel aliis ministris, qui ampullas oleorum portare debent. Si 

adhibeantur amphorae sat magnae, praevideatur ut a duobus ministris asportari possint sine difficultate. 

Paratur etiam in presbyterio faldistorium et tabula, si necesse sit, ante altare suo tempore collocanda, ut tota 

actio bene a populo conspici ct participari possit. 2. - Deinde hora competenti Pontifex venit ad ecclesiam, 

ubi in secretario vel in aliquo sacello parat se ad Missam usque ad dalmaticam inclusive, a ministris iam 

paratis adiutus, paramentis albi coloris. Parant se etiam, concelebrantes, inter quos archipresbyteri seu 

decani foranei uniuscuiusque decanamus dioeceseos, vel eorum vices gerentes, vel saltem, quoad fieri 

potest, 12 sacerdotes ex omni regione dioeceseos, quorum unus fungitur munere presbyteri assistentis. 

Praeterea 7 diaconi et 7 subdiaconi, si revera adsint clerici in his ordinibus constituti, quorum quidam 

munere diaconorum assistentium, necnon diaconi et subdiaconi Missae funguntur. Cum omnes sacerdotes 

huic ritui inservientes, in Missa cum Episcopo concelebrare debeant, non licet ut sacerdotes, more 

diaconorum vel subdiaconorum induti, munere diaconi vel subdiaconi fungantur. Ideoque, si vere diaconi 

et subdiaconi non adsint, ipsi sacerdotes aliqua officia ipsorum implere possunt, sed vestibus sacerdotalibus 

induti. Item tempestive aderunt acolythi et alii ministrantes. 3. - Sicut ex necessitate minui potest numerus 

sacerdotum et ministrorum, ita augeri liceat, si pluriores sint: imo omnino docet ut omnes sacerdotes huic 

ritui praesentes una cum Episcopo concelebrent, et etian ut omnes ministri sacri dioeccseos parati intersint. 

4. - Omnibus paratis et circum Episcopum adstantibus, Episcopus usque ad dalmaticam indutus, sedens 

cum mitra, balsamum cun oleo commiscet, dicens: Haec commixtio liquorum fiat omnibus ex ea perunctis 

propitiatio et custodia salutaris in saecula saeculorum. R. Amen. 5. - Pontifex, lotis manibus, planetam et 

manipulum induit, et incensum imponit. Et hoc modo ad altare proceditur: praecedit thuriferarius cum 

thuribulo fumigante; sequuntur: unus subdiaconus crucem deferens inter duos acolythos, subdiaconus 

Missae (vel diaconus?) librum Evangeliorum portans, deinde alii subdiaconi et diaconi bini et bini, 

presbyteri concelebrantes, etiam bini et bini, Pontifex incedens medius inter duos diaconos assistentes, vel 

duos concelebrantes. Pro omnibus parantur sedilia, modo et loco opportunioribus, ita tamen ut actuosa 

fidelium participatio non impediatur. 6. - Ab ingressu Episcopi usque ad offertorium omnia fiunt quae sive 

in ritu concelebrationis, sive in Caeremoniali Episcoporum praescribantur . 7. - Hac die et in hac Missa, 

homilia quia de oleorum mysterio tractare debet, fieri potest immediate ante chrismatis benedictionem”. 
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Po modlitwie powszechnej śpiewa się antyfonę na ofiarowanie, w czasie której 

diakoni i subdiakoni udają się do zakrystii, aby przynieść naczynia z olejami do 

pobłogosławienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby olej na olej chorych i olej 

katechumenów został ofiarowany przez samych wiernych. W czasie śpiewu hymnu O 

Redemptor sume carmen procesja z olejami udaje się do biskupa. Na jej czele idą dwaj 

akolici z zapalonymi świecami, dalej subdiakoni i diakoni z naczyniami z olejem. Jako 

ostatni z nich idą diakoni z olejem na krzyżmo święte. Procesję zamykają posługujący lub 

wierni, niosący chleb i wino do sprawowania Eucharystii. Gdy procesja dojdzie do katedry 

biskupa, jako pierwszy podchodzi diakon z olejem na krzyżmo święte i przedstawia go 

biskupowi mówiąc: „Olej na krzyżmo święte”. Biskup dotyka naczynia ręką nic nie mówiąc, 

a diakon odnosi naczynie na stół ustawiony z boku ołtarza. Tak samo czynią diakoni lub 

subdiakoni, przedstawiając biskupowi kolejno olej chorych i olej katechumenów. Biskup 

przyjmuje później od wiernych dary na Eucharystię i myje ręce75. 

Następnie od razu przystępuje do błogosławieństwa oleju katechumenów 

przyniesionego mu ponownie przez usługujących, odmawiając bez śpiewu przepisaną 

modlitwę. Pobłogosławiony olej odnosi się na odpowiednie miejsce albo na przygotowanym 

stole, albo w pobliżu ołtarza76.  

Bezpośrednio po tym biskup przystępuje do konsekracji krzyżma. Diakon przynosi 

do niego naczynie z olejem zmieszanym z balsamem. Potem celebrans zwraca się do 

wiernych z wezwaniem do modlitwy, które można opuścić jeśli w tej chwili chce on 

 
75  Tamże, s. 15-16: „8. - Post orationem fidelium et dum a choro et populo antiphona ad offertoriun cantatur, 

diaconi et subdiaconi designati ad olea deferenda, vel ipsis deficientibus aliqui presbyteri, praecedentibus 

duobus acolythis, vadunt ordinatim ad sacrarium vel sacellum ubi olea parata fuerunt. Et cum omni decore 

et reverentia revertuntur ad altare via longiore, hoc ordine: praecedunt duo acolythi cum caereis accensis, 

sequuntur diaconi et subdiaconi cum ampullis oleorum. Chrisma ultimo loco a diacono portetur, Vasa vel 

ampullas semper manibus velo vel ampullae involutis, gestantur. Ipsos sequuntur diaconi et subdiaconi, 

necnon fideles, qui hostias ad Communionem, atque vinum et aquam portant. Quibus sic per aulam 

Ecclesiae procedentibus, schola, populo respondente, sequentes versus cantat: O Redemptor sume carmen 

- temet concinentium... Et omnes idem replicant. Deinde schola prosequitur: Audi, iudex mortuorum - una 

spes mortalium… usque ad quartum versum inclusive. Potest etiam adhiberi alius cantus popularis aptus, 

et legitime approbatus. 9. - Nihil impedit quominus oleum qui pro infirmis vel catechumenis benedici debet, 

ab ipsis fidelibus offeratur. 10. - Cum ad gradus sedes Episcopi pervenerint, Pontifex vertit se ad haec dona 

recipienda. Diaconus ampullam pro s. chrismate portans eam Pontifici praesentat, dicens alta voce: “Oleum 

ad sanctum chrisma”, quam Pontifex manu dextera tangit, nihil dicens. Deinde diaconus ipsam ampullam 

ad mensam vel ad latus altaris, loco opportuno, collocat. Idem fit a subdiaconibus (vel diaconibus), qui 

ampullam olei infirmorum et catechumenorum portant. Primus dicit: Oleum infirmorum; alius vero: Oleum 

catechumenorum. Quae similiter a Pontifice manus dextera tanguntur, et a ministris loco opportuno 

collocantur. 11. - Tunc Episcopus recipit panem et vinum, quae a diacono in altari deponuntur. Deinde 

more solito deponit anulum ut chirothecas atque manus lavat”. 
76  Tamże, s. 16: „12. - Tunc Pontifici praesentatur oleum catechumenorun ad exorcizandum. Et incipit 

absolute, sine cantu, dicens: Deus, qui virtute (…)  13. - Oleum exorcizatum collocatur a subdiacono vel 

diacono super aliquam mensam vel prope altare”. 
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wygłosić homilię. Bezpośrednio przed modlitwą konsekracyjną biskup trzykrotnie tchnie 

nad naczyniem z olejem i na melodię prefacji odśpiewuje orację konsekracyjną. Od początku 

wyznaczonej części tego śpiewu prezbiterzy wyciągają prawą rękę w kierunku krzyżma i tak 

stoją aż do ukończenia modlitwy. Konsekrowane krzyżmo ustawia się ze czcią albo na 

ołtarzu, albo przy nim, albo na odpowiednio ozdobionym stole77. 

Dalej Msza przebiega w zwykły sposób, aż do końca Kanonu. Zanim biskup 

wypowie słowa Per quem haec omnia, subdiakon lub posługujący, który przynosił 

w procesji olej chorych, ponownie przynosi go do biskupa. Może go ustawić na ołtarzu albo 

przy nim, albo też trzymać w rękach. Biskup opuszczając egzorcyzm i wezwania Dominus 

vobiscum i Oremus odmawia przepisaną modlitwę błogosławieństwa oleju chorych. Po niej 

posługujący odnosi olej na odpowiednie miejsce78.  

Gdy Msza się zakończy, biskup, udzieliwszy uroczystego błogosławieństwa, nakłada 

kadzidło do kadzielnicy. Przy śpiewie hymnu O Redemptor sume carmen w uroczystej 

procesji odnosi się pobłogosławione oleje do zakrystii, gdzie tenże biskup, siedząc w mitrze, 

zachęca wszystkich, aby zgodnie z tradycją kanonów ze czcią, pilnie strzegli świętych 

olejów79. 

 
77  Tamże, s. 16-18: „13. (…) Et Pontifex procedit continuo ad benedictionem S. Chrismatis, hoc modo: 

Praesentatur Pontifici a diacono ampulla cum oleo balsamo commixto, et ad orationem invitat his vel 

similibus verbis: Oremus, fratres carissimi, Deum Patrem omnipotentem (…). 14. - Haec invitatio omitti 

potest quando in homilia, quae hodie in hunc locum, si placet, fieri potest, de oleorum significatione et 

momento satis sermo factus est. Post hanc invitationem vel immediate ante orationem consecratoriam 

chrismatis, Pontifex solus halat semel (vel ter?) super os ampullae chrismatis, et in tonu praefationis cantat: 

(…) 15. - In hac oratione concelebrantes manus ad sacrum Chrisma extendunt a verbis Te igitur 

deprecamur, Domine usque ad finem. 16. - Chrisma benedictum a ministris honorifice supra altare vel iuxta 

illud collocatur, vel in aliqua mensa convenienter ornata”. 
78  Tamże, s. 18-19: „17. - Deinde Pontifex Missam prosequitur ut in ritu concelebrationis describitur, usque 

ad verba. Per quem haec omnia. 18. - Priusquam vero Pontifex haec verba pronuntiet, subdiaconus vel 

minister qui oleum infirmorum portavit, accedit ad altare iterum ampullae deferens, quae super vel iuxta 

altare collocare potest vel manibus tenere. Pontifex ibidem stans, omissis exorcismo, Dominus vobiscum 

et Oremus, dicit alta voce ad oleum infimorum benedicendum sequentem orationem: (…) 19. - Post haec 

verba subdiaconus vel minister oleun benedictum ad suum locum reportat. Et more solito Missa prosequitur 

usque ad finem”. 
79  Tamże, s. 19: „20. - Data benedictione sollemni a Pontifice, ordinatur processio cum oleis sacris per aulam 

ecclesiae, hoc ordine: Pontifex imponit et benedicit incensum in thuribulo. Praecedit thuriferarius cum 

thuribulo fumigante, sequitur subdiaconus portans crucem processionalem inter duos acolythos cum cereis 

accensis, sequuntur ministrantes, et omnes ministri, deinde concelebrantes et Pontifex, medius inter suos 

assistentes; ultimo loco ministri olea sacra, cum omni decore, portantes. Interim chorus cantat, omnibus 

respondentibus: O Redemptor sume carmen, vel alius cantus popularis aptus et rite approbatus, qui aliquo 

modo sit voluti salutatio sollemnis et generalis cleri et populi erga Olea sacra, sicut decet materiae pernobili 

sacramentorum. 21. - In secretario Pontifex sedet cum mitra et omnibus exhortatur ut, iuxta canonum 

traditionem, sacra olea diligenter et honorifice custodiant”. 
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Przekazanie olejów powinno nastąpić w pewnym stopniu uroczyście, zwłaszcza gdy 

idzie o ich przyjęcie w poszczególnych dekanatach lub parafiach przy udziale ludu, zgodnie 

z obrzędem zaaprobowanym przez biskupa lub konferencję biskupów80.  

Powyższy projekt nie został jednak przedstawiony do oceny Ojcom Rady i po trzech 

latach ponownie został przepracowany przez zespół ekspertów pod kątem zgodności 

z innymi księgami liturgicznymi wydanymi już w ramach posoborowej odnowy, 

szczególnie z nowym Ordo Missae. Nowa propozycja struktury rytualnej 

została umieszczona w Schemacie nr 354 z dnia 22 października 1969 roku. Obrzęd ten 

został niemal całkowicie zachowany i w tej formie ogłoszony w późniejszym Pontyfikale.  

Msza krzyżma winna być koncelebrowana. Wśród koncelebransów powinni znaleźć 

się dziekani regionów diecezji lub przynajmniej niektórzy kapłani posługujący w różnych 

jej częściach. Porządek liturgii nie odbiegał od zwyczajnej Mszy aż do końca modlitwy 

powszechnej. Po niej diakoni i subdiakoni, albo, gdy ich nie ma, niektórzy prezbiterzy wraz 

z wiernymi, którzy mają przynieść do ołtarza chleb i wino na sprawowanie Eucharystii, 

udają się do zakrystii lub kaplicy, w której przygotowano oleje do pobłogosławienia. 

W uroczystej procesji do ołtarza przynoszą oni oleje w następującym porządku: najpierw 

subdiakon lub posługujący z balsamem, jeśli biskup sam chce przyrządzić krzyżmo, potem 

ten, który niesie olej katechumenów, następnie niosący olej chorych, a jako ostatni wśród 

nich – diakon lub prezbiter z olejem na krzyżmo święte. Po nich idą wierni z chlebem, winem 

i wodą na Eucharystię. W czasie procesji śpiewa się hymn O Redemptor sume carmen lub 

inną pieśń, zamiast antyfony na ofiarowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby olej 

katechumenów i olej chorych przynieśli i ofiarowali sami wierni. Gdy dojdą do biskupa 

przedstawiają oleje, mówiąc każdy z nich odpowiednio: Olej na święte krzyżmo, olej 

chorych, olej katechumenów.  Dalej Msza przebiega jak zwykle do końca Modlitwy 

eucharystycznej81. 

 
80  Tamże: „22. - Distributio oleorum deceret ut cum aliqua solemnitate fieret. Praecipue vero eorum receptio 

in diversis decanatibus vel etiam paroeciis cum omni honorificentia et populi assistentia institui deberet. 

Est enim optima occasio tradendi fidelibus catechesim dc sacris oleis. Sed hae celebrationes ordinentur 

iuxta locorum et communitatum diversas circumstantias, ritibus, orationibus vel canticis ab Episcopis vel a 

Conferentiis Episcopalibus rite approbatis”. 
81  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…: “14. Missa Chrismatis semper est Missa 

concelebrata. Convenit ut inter presbyteros, qui Missam cum Episcopo concelebrant, et sunt “eius testes et 

ministerii sacri Chrismatis cooperatores”, habeantur archipresbyteri seu decani regionum dioecesis vel 

saltem aliqui sacerdotes ex variis dioecesis regionibus. 15. Praeparatio Pontificis, concelebrantium, 

aliorumque ministrorum ingressus in ecclesiam, et omnia quae habentur ab initio Missae usque ad 

orationem fidelium, ita fiunt ut in ritu concelebrationis indicatur. Diaconi et subdiaconi, qui in benedictione 

oleorum, partem habent, ante presbyteros concelebrantes ad altare procedunt. 16. Post orationem fidelium, 

diaconi et subdiaconi ad olea deferenda designati, vel, ipsis deficientibus, aliqui presbyteri et ministri vel 
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Przez końcem Modlitwy eucharystycznej (odpowiednio przed Per quaem haec 

omnia w Kanonie rzymskim lub przed Per ipsum et cum ipso et in ipso w Modlitwach 

eucharystycznych drugiej lub trzeciej), ten kto przynosił olej chorych, bierze naczynie i staje 

z nim przed biskupem, który odmawia nad nim modlitwę błogosławieństwa. Po jej 

odmówieniu usługujący odstawia naczynie z olejem na odpowiednie miejsce, a Msza 

przebiega dalej jak zwykle aż do modlitwy pokomunijnej82.  

Po udzieleniu Komunii świętej, dokonaniu ablucji i odmówieniu oracji 

pokomunijnej, biskup przystępuje do konsekracji krzyżma i pobłogosławienia oleju 

katechumenów (w tym Schemacie ponownie powrócono do tej kolejności: jako pierwsze 

krzyżmo, a dopiero po nim – olej katechumenów). Posługujący umieszczają naczynia 

z olejami na stole ustawionym w środku prezbiterium. Biskup staje przy tym stole, 

a prezbiterzy otaczają go wieńcem po obydwu stronach. Gdy wszystko jest przygotowane, 

biskup, stojąc twarzą do wiernych, miesza balsam z oliwą, jeśli nie zostało to wcześniej 

dokonane w zakrystii przez niego samego lub przez kogoś innego. Nie wypowiada przy tym 

żadnej formuły. Potem wzywa wiernych do modlitwy, w której wszyscy przez chwilę trwają 

w milczeniu. Biskup, w zależności od okoliczności, tchnie nad naczyniem z olejem na 

krzyżmo święte i rozłożywszy ręce odmawia modlitwę konsekracyjną. W czasie ostatniej 

części tej modlitwy prezbiterzy wyciągają nad krzyżmem ręce nic nie mówiąc i tak trwają 

aż do końca oracji. Gdy krzyżmo zostanie konsekrowane, posługujący odnoszą naczynia 

z nim na odpowiednie miejsce, do tego przyozdobione. Bezpośrednio po tym biskup 

 
fideles, qui panem et vinum cum aqua deferri debent, accedunt ordinatim ad sacrarium vel ad locum ubi 

olea et alia necessaria parata fuerunt. Revertentes autem ad altare, hoc ordine procedunt: primus 

subdiaconus vel minister portans vas cum balsamo vel aromatibus, si Episcopus ipso velit conficere 

Chrisma, tum alius subdiaconus vel minister cum ampulla olei catechumenorum, si benedici debet, deinde 

alius cum ampulla olei infirmorum. Chrisma ultimo loco a diacono vel presbytero defertur. Eos sequuntur 

ministri, qui panem, vinum et aquam pro sacrificio deferunt. Processione per ecclesiam progrediente, 

schola, omnibus respondentibus, cantat hymnum O Redemptor, vel alius cantus aptus, loco antiphonae ad 

offertorium. Nihil impedit quominus oleum qui pro infirmis vel catechumenis benedici debet, ab ipsis 

fidelibus praeparetur et offeratur. 17. Cum ad altare vel ad sedem Pontificis pervenerint, Episcopus vertit 

se ad haec dona recipienda. Diaconus ampullam pro sacro Chrismate portans eam Pontifici praesentat, 

dicens alta voce: Oleum ad sanctum Chrisma, quam Pontifex accipit et eam uni ex diaconibus inservientibus 

tradit. Deinde diaconus ipsam ampullam ad mensam praeparatam collocat. Idem fit ab iis qui ampullam 

olei infirmorum et catechumenorum portant. Primus dicit: Oleum infirmorum; alius vero: Oleum 

catechumenorum. Quae similiter a Pontifice accipiuntur et a ministris ad mensam paratam collocantur. 18. 

Deinde Missa procedit, prout in ritu concelebrationis habetur, usque ad finem Precis Eucharisticae”. 
82  Tamże: “19. Ante conclusionem huius Precis, is qui ampullam olei infirmorum detulit, eum ad altare defert 

et coram Pontifice sustinet, et Pontifex oleum infirmorum benedicit. (…) Benedictione expleta, qui 

ampullam olei sustinuit eam loco parato iterum reponit; et Missa procedit usque ad Communionem”. 
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błogosławi olej katechumenów odmawiając stosowną modlitwę, o ile olej ten w ogóle ma 

być błogosławiony83.  

Po udzielonym przez biskupa błogosławieństwie na zakończenie Mszy w uroczystej 

procesji oleje odnosi się do zakrystii, gdzie tenże biskup odpowiednio poucza prezbiterów 

o należytym posługiwaniu się olejami, zachowywaniu ich poszanowaniu oraz pilnym 

przechowywaniu. Nie wzmiankuje się tu już o obrzędzie przekazania i przyjęcia olejów 

w dekanatach lub parafiach84. 

Projekt został zaprezentowany Ojcom Komisji podczas XII sesji plenarnej 

w listopadzie 1969 roku i na podstawie ich uwag sporządzono kolejny Schemat nr 368 z 23 

maja 1970 roku, który w porównaniu z poprzednim (jeśli idzie o porządek obrzędu) 

wprowadził jedynie zmianę kolejności błogosławienia olejów: olej katechumenów biskup 

błogosławił przed konsekracją krzyżma85. W tej formie został następnie promulgowany 

w Pontyfikale. 

4.2.5. Reforma euchologii błogosławieństwa olejów i konsekracji krzyżma 

Odnowa liturgii poprzez same zmiany i uproszczenia rytualne byłaby zdecydowanie 

niewystarczająca, gdyby nie towarzyszyła im dokładnie przemyślana rewizja jej form 

werbalnych. Dlatego też grupa studyjna powołana do przeprowadzenia reformy obrzędów 

błogosławieństwa olejów i konsekracji krzyżma podjęła dzieło przejrzenia 

 
83  Tamże: “20. Communione expleta, factis ablutionibus et dicta oratione post Communionem, proceditur ad 

consecrationem s. Chrismatis et ad benedictionem olei cathecumenorum, ubi locum abuerit, hoc modo: 

Ampullae ad olea benedicenda collocantur a ministris in mensa in medio presbyterii opportune collocata. 

Pontifex procedit ad consecrationem Chrismatis, habens circa illum ex utraque parte presbyteros 

concelebrantes, in modum coronae; retro consistunt omnes alii ministri. 21. Omnibus ita dispositis, 

Pontifex, faciem ad populum conversa, infundit balsamum vel aromata in oleum et conficit Chrisma, nisi 

iam antea fuerit praeparatum, nihil dicens. 22. Quo facto, invitationem ad orationem profert: Oremus, 

fratres carissimi ... Post quam omnes sub silentio aliquatenus orant. 23. Tunc Pontifex, pro opportunitate, 

halat super os ampullae Chrismatis, et extensis manibus unam ex duabus orationibus consecratoriis dicit. 

In ultima parte harum orationum, concelebrantes manus ad Chrisma extendunt, nihil dicentes. (…) 24. 

Chrisma consecratum, a ministris honorifice in loco ad hoc convenienter ornato, collocatur. 25. Si oleum 

cathecumenorum henedici debet, fit immediate post consecrationem Chrismatis, cum unica oratione”. 
84  Tamże: “26. Impertita benedictione Missae, Pontifex imponit incensum, et ordinatur processio ad 

secretarium. Olea benedicta a suis quaeque ministris immediate post crucem deferuntur, schola et populo 

cantantibus aliquos versus ex hymno O Redemptor, vel alium cantum popularem. 27. In secretario Pontifex 

presbyteros opportune moneat de oleis sacris tractandis et honorandis, necnon et diligenter conservandis”. 
85  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 368…, s. 4-5: “19. Dicta oratione post 

communionem, proceditur ad consecrationem sacri chrismatis et, si benedicendum est, ad benedictionem 

olei catechumenorum. (…) 20. Omnibus ita dispositis, si oleum catechumenorum benedici debet, 

Episcopus, stans ad populum conversus, manibus extensis, dicit sequentem orationem: Benedictio olei 

catechumenorum (…). 21. Deinde Episcopus infundit aromata in oleum et conficit chrisma, nisi iam antea 

fuerit praeparatum, nihil dicens. 22. Quo facto, invitationem ad orandum profert: Oremus, fratres carissimi 

(…). 23. Tunc Episcopus, pro opportunitate, halat super os ampullae chrismatis, et extensis manibus unam 

ex oartionibus consecrationis profert”.  
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dotychczasowych formuł modlitewnych (euchologii) wykorzystywanych w tej celebracji. 

Niemal wszystkie dotychczasowe oracje zostały zmienione lub znacząco zmodyfikowane. 

Na etapie prac rewizji tej części Pontyfikału rzymskiego przedstawiono trzy redakcje każdej 

z modlitw błogosławieństwa. Zostaną one przedstawione w porządku, w jakim zostały 

umieszczone w obecnie obowiązującej księdze liturgicznej. 

W Schemacie nr 181 z 25 sierpnia 1966 roku (I redakcja) modlitwa błogosławieństwa 

oleju chorych została w niemal niezmienionej formie przejęta z dotychczas obowiązującego 

Pontyfikału:  

„Panie, ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela na ten tłusty olej, który 

raczyłeś wyprowadzić z żywego drzewa dla pokrzepienia (duszy) i ciała. Niech dzięki 

świętemu błogosławieństwu Twemu stanie się on ochroną dla duszy i ciała każdego 

dotkniętego tą maścią. Niech oddali wszelkie boleści, wszelkie słabości i wszelką chorobę 

cielesną. Nim bowiem namaszczałeś kapłanów, królów, proroków i męczenników. Niech 

będzie, Panie, doskonałym krzyżmem pobłogosławionym przez Ciebie, trwającym stale 

w naszym wnętrzu, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”86.  

Wprowadzone zmiany miały na celu przywrócenie oracji brzmienia jak najbliższego 

pierwotnym tekstom liturgii rzymskiej. Redaktorzy korekt zauważyli, że oznaczone 

w nawiasie słowo „duszy” nie występuje w sakramentarzach gregoriańskich, zaś 

w odniesieniu do „maści” Sakramentarz gelazjański dodawał przydawkę gustanti. Ponieważ 

już redakcja gregoriańska ją opuściła, a zwyczaj smakowania oliwy się nie utrzymał, uznano, 

że nie należy jej przywracać, pomimo jej obecności w autentycznych źródłach liturgicznych. 

Ta redakcja modlitwy używała także na oznaczenie oleju określenia „krzyżmo”, gdyż 

najdawniejsze źródła taką nazwę przyjmowały dla oleju namaszczenia. Z tego powodu 

późniejsze pontyfikały prawdziwe krzyżmo, będące mieszaniną oliwy i balsamu określały 

mianem chrisma principalis87. Nie należy zatem z takiego brzmienia modlitwy wyciągać 

 
86  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 181…, s. 19: „Emitte, 

Domine, Spiritum Sanctum tuum Paraclitum de coelis in hanc pinguedinem olivae, quam de viridi ligno 

producere dignatus es ad refectionem (mentis) (12) et corporis; ut tua sancta benedictione sit omni unguenti 

(13); tangenti tutamen mentis et corporis, ad evacuandos omnes dolores omnesque infirmitates, omnem 

aegritudinem corporis, unde unxisti sacerdotes, reges prophetas, et martyres; chrisma (14) tuun perfectum, 

Domine, a te benedictum, permanens in visceribus nostris, in nomine Domini nostri Iesu Christi: Per quem 

haec omnia” (tłum. własne w oparciu o Mszał Rzymski łacińsko-polski…, s. 178). 
87  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 181…,, s. 19, 

przypisy: „12) Verbum “mentis” deest in Sacramentario Gregoriano: Gamber, p. 59. 13) In Sacr.Gelas, 

additur “gustanti” quae forsitan est lectio originalis (Eglise en prière, p.600). Quia hoc verbum iam 

a Gregoriano omissum fuit et hodie non amplius gustetur oleum, non videtur introducendum esse. 14) In 

antiquioribus documentis “chrisma” nihil aliud designat quam oleum unctionis. Hac ratione Pontificalia 

loquuntur de “chrismate principali”, ad designandum oleum balsamo commixtum”. 
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wniosku, że także do namaszczenia chorych używano krzyżma. Konsultorzy grupy studyjnej 

23, pracującej nad całością obrzędów namaszczenia chorych nie przyjęli z aprobatą 

proponowanej oracji, wskazując na potrzebę rozbudowania jej o jakiś element 

wprowadzający, poprzedzający wezwanie epikletyczne88. 

Redaktorzy Schematu nr 354 z 22 października 1969 roku zauważyli, że znajdujące 

się w Pontyfikale formuły błogosławieństwa oleju chorych i oleju katechumenów nie 

odpowiadają potrzebom dzisiejszych czasów ani aktualnej mentalności. Dlatego 

zaproponowali dwie nowe formuły do wyboru (II redakcja). Pierwsza została oparta 

częściowo na tekście zawartym w Pontyfikale i poprawionym w poprzednim Schemacie. 

Dodano do niej jednak na początek inwokację i prośbę za chorych, by następnie dopiero 

przejść do formuły epikletycznej:  

„Boże, Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych, 

wejrzyj łaskawie na modlitwę pełną wiary, aby wierni, którzy przyjmując nałożenie rąk 

i święte namaszczenie prezbiterów Twojego Kościoła, otrzymali lekarstwo sakramentu. 

Prosimy Cię, Boże, ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela na ten olej, który 

zechciałeś wydać przez żywe drzewo dla pokrzepienia ciała. Niech Twoje święte 

błogosławieństwo sprawi, by ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto 

będzie nim namaszczony, aby uwalniał od wszelkich cierpień, chorób i słabości. Niech to 

będzie Twój, Panie, doskonały olej dla nas przez Ciebie pobłogosławiony. W imię Pana 

naszego Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen”89.  

Dla usunięcia możliwych nieporozumień wcześniej używane określenie chrisma 

zastąpiono prostszym oleum.  

Grupa studyjna, w miejsce tej oracji, zaproponowała do wyboru, analogicznie jak 

w przypadku błogosławieństwa wody chrzcielnej w obrzędach chrztu dzieci, modlitwę 

 
88  J. STEFAŃSKI, Sakrament chorych w reformie…, s. 88.  
89  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…: “Benedictio Olei infirmorum. Novi textus. 

Deus, totius consolationis Pater, qui per Filium tuum infirmantium languoribus mederi voluisti, orationi 

fidei adesto propitius, ut fideles, qui ab Ecclesiae tuae presbyteris, manuum impositione suscepta, Unctione 

sancta liniuntur, remedium accipiant sacramenti. Emitte, quaesumus, Spiritum tuum Sanctum Paraclitum 

de caelis in hanc pinguedinem olei, quam de viridi ligno producere dignatus es ad refectionem corporis, ut 

tua sancta benedictione sit omni hoc unguento peruncto tutamen corporis, animae ac spiritus ad evacuandos 

omnes dolores, omnes infirmitates, omnem aegretudinem. Sit Oleum tuum perfectum, Domine, nobis a te 

benedictum, In nomine Domini nostri Iesu Christi, Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. 

R. Amen” (tłum. własne w oparciu o Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego 

Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy 

błogosławieństwa olejów…, s. 16). 
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w formie responsoryjnej, w której wezwania pochwalne do Trójcy Świętej przeplatane są 

aklamacją wiernych:  

„Błogosławiony jesteś, Boże, Ojcze wszechmogący, który posłałeś Twojego Syna na świat, 

aby opatrywał nasze rany.  

W. Błogosławiony jesteś, Boże.  

Błogosławiony jesteś, Boże, Synu Jednorodzony, który zstępując do naszego rodzaju 

ludzkiego, przeszedłeś dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich.  

W. Błogosławiony jesteś, Boże. Błogosławiony jesteś, Boże, Duchu Święty Pocieszycielu, 

który nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swą mocą.  

W. Błogosławiony jesteś, Boże.  

Przybądź, prosimy Cię, Panie, i uświęć swoim błogosławieństwem ten olej przygotowany, 

aby ulżyć cierpieniom Twoich wiernych. Wysłuchaj modlitwy płynącej z wiary i uwolnij od 

choroby wszystkich, którzy będą nim namaszczeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

W. Amen”90.  

Formuła ta nie pojawia się na dalszych etapach rewizji Pontyfikału, lecz po pewnych 

modyfikacjach została umieszczona jako alternatywna, gdy prezbiter błogosławi olej 

w czasie sprawowania sakramentu namaszczenia chorych. Jej użycie w czasie Mszy 

krzyżma podczas Modlitwy eucharystycznej byłoby jednak problematyczne, szczególnie ze 

względu na trynitarny charakter inwokacji. Jej użycie burzyłoby integralność anafory, która 

w obrządku rzymskim zawsze skierowana jest do Ojca. Prawdopodobnie był to jeden 

z argumentów za jej odrzuceniem na tym etapie prac nad rewizją obrzędów błogosławienia 

olejów, ponieważ została ona zachowana, gdy jest używana w innych okolicznościach, poza 

Modlitwą eucharystyczną. 

Po przedstawieniu Schematu Ojcom Komisji podczas jej XII sesji plenarnej 

w listopadzie 1969 roku, sporządzono Schemat nr 368 z 23 maja 1970 roku. W tym 

schemacie pierwsza oracja do wyboru (II redakcja) została skrócona (III redakcja):  

 
90  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…:  “- Benedictus Deus, Pater omnipotens, qui 

Filium tuum in mundum misisti, ut vulnera nostra curaret, R. Benedictus Deus. - Benedictus Deus, Filius 

unigenitus, qui ad humana nostra descendens, pertransisti benefaciendo et sanando omnes. R. Benedictus 

Deus. - Benedictus Deus, Spiritus Sanctus Paraclitus, qui infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. R. 

Benedictus Deus. Adesto, Domine, propitius, et hoc oleum, fidelium tuorum curandis angoribus 

praeparatum tua benedictione sanctifica, ut, fidei oratione intercedente, quotquot ex eo unguntur, ab omni 

qua detinentur infirmitate liberentur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.” (tłum. własne w oparciu 

o Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo…, s. 142). 
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„Boże, Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych, 

prosimy Cię, ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela na ten olej, który 

zechciałeś wydać (przez żywe drzewo) dla pokrzepienia ciała. Niech Twoje święte 

błogosławieństwo sprawi, by ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto 

będzie nim namaszczony, aby uwalniał od wszelkich cierpień, chorób i słabości. Niech to 

będzie Twój, Panie, święty olej dla nas przez Ciebie pobłogosławiony. W imię Pana naszego 

Jezusa Chrystusa. (Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen)”91.  

Słowa ujęte w nawiasach należało opuszczać ilekroć po pierwsze olej nie pochodził 

z oliwek lecz innych roślin, a po drugie gdy błogosławieństwo oleju chorych odbywało się 

w czasie Modlitwy eucharystycznej. Określenie oleum perfectum w tej wersji zamieniono 

na oleum sanctum. Także ta redakcja nie miała postaci ostatecznej, gdyż w wersji 

promulgowanej w pontyfikale ponownie przywrócono prośbę, aby Bóg zechciał wejrzeć na 

modlitwę pełną wiary.  

Również modlitwa błogosławieństwa oleju katechumenów posiadała trzy 

sukcesywne redakcje na tym etapie rewizji obrzędów błogosławienia olejów. Pierwszą 

wersję, opartą niemal całkowicie na oracji przepisanej przez obowiązujący wówczas 

Pontyfikał przedstawiono w Schemacie nr 181 z 25 października 1966 roku. 

Zaproponowano następujący tekst (I redakcja):  

„Boże, Ty mocą Ducha Świętego podtrzymujesz wysiłki słabych dusz, prosimy Cię, Panie, 

racz przez namaszczenie tym olejem oczyścić dusze i ciała tych, którzy mają przyjść do 

obmycia błogosławionego odrodzenia, a jeśli przylgnęły do nich jakieś pozostałości od złych 

duchów, niech znikną za dotknięciem tym świętym olejem. Niech nie pozostanie żadne 

miejsce dla przewrotnych duchów, żadna możność szkodzenia przez pierzchające moce, 

żadna sposobność czajenia się złowrogiej zasadzce, lecz sługom Twoim, którzy dochodzą 

do wiary i mają być oczyszczeni przez działanie Ducha Świętego, niech przygotowawcze 

namaszczenie tym olejem posłuży ku zbawieniu, którego mają dostąpić również przez 

 
91  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 368…, s. 4: “Benedictio Olei infirmorum. Deus, 

totius consolationis Pater, qui per Filium tuum infirmantium languoribus mederi voluisti, emitte, 

quaesumus, Spiritum tuum Sanctum Paraclitum de caelis in hanc pinguedinem olei, quam (de viridi ligno) 

producere dignatus es ad refectionem corporis, ut tua sancta benedictione sit omni, qui hoc unguento 

perungitur tutamen corporis, animae ac spiritus ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnem 

aegritudinem. Sit oleum tuum sanctum, Domine, nobis a te benedictum, In nomine Domini nostri Iesu 

Christi, (Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. R. Amen)” (tłum. własne w oparciu o Pontyfikał 

rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany 

z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów…, s. 16). 
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niebiańskie odrodzenie w sakramencie chrztu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który 

przyjdzie żywych i umarłych, i wszechświat przez ogień. R. Amen”92.  

Z oracji usunięto sformułowanie odnoszące się wprost do pobłogosławienia oleju, 

aby nadać mu charakter bardziej egzorcystyczny, przywracając w ten sposób olejowi 

katechumenów pierwotne znaczenie, jako oleju egzorcyzmu. 

Kolejna redakcja (II redakcja) modlitwy błogosławieństwa została przedstawiona 

w Schemacie nr 354 z 22 października 1969 roku. Odbiegała ona całkowicie od wersji 

pierwotnej zawartej w Pontyfikale. Podobnie jak w przypadku oleju chorych redaktorzy 

przewidzieli dwie formuły błogosławieństwa do wyboru. Pierwsza z nich brzmiała  

„Boże, dawco wszelkich dobrych darów, Ty w oleju przewidziałeś dar prawdziwej radości, 

udziel, prosimy Cię, naszym katechumenom ducha męstwa i znajomości wiary, aby posileni 

i uzdrowieni skutkami tego płynu wraz z Chrystusem dobrowolnie przyjmującym mękę 

konania opierali się szatańskim zasadzkom, i zdolni otrzymać Twoje łaski, uzyskali pełnię 

przybrania i Królestwo”93.  

Druga oracja do wyboru przewidywała już bezpośrednie odniesienie do 

pobłogosławienia oleju:  

„Boże, dawco wszelkiego dobra, Ty w oleju zawarłeś i siłę do walki, i moc uzdrawiania 

i pokrzepiania, ześlij swoje błogosławieństwo na ten olej, aby ci którzy będą nim 

namaszczeni byli mocni przeciw zasadzkom szatańskim, a radośni i bezpieczni przystąpili 

do łaski chrztu”94.  

Modlitwy te inspirowane modlitwami dla katechumenów i egzorcyzmami nad nimi 

nie zostały przyjęte w ostatecznej wersji obrzędów.  

 
92  CONCILUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schema nr 181…, s. 16: “Deus, qui 

virtute sancti Spiritus tui, inbecillarum mentum rudimenta confirmas: te oramus, Donine, ut venturis ad 

beatae regenerationis lavacrum, tribuas per unctionem istius creaturae purgationem mentis et corporis, ut 

si quae illis adversantium spirituum inhaesere reliquiae, ad tactum, sanctificati olei huius abscodant; nullus 

spiritalibus nequitiis locus, nulla refugis virtutibus sit facultas, nulla insidiantibus malis latendi licentia 

relinquatur, sed venientibus ad fidem servis tuis, et Sancti Spiritus tui operatione mundandis, sit unctionis 

huius praeparatio utilis ad salutem, quam etiam caelestis regenerationis nativitate, in sacramento sunt 

baptismatis adepturi: per Dominum nostrum lesun Christum, qui venturus est indicare vivos et mortuos et 

saeculum per ignem. R/ Amen” (tłum. własne w oparciu o Mszał Rzymski łacińsko-polski…, s. 186-187). 
93  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…: “Benedictio Olei Cathecumenorum. Textus 

novi. Oratio. Deus omnium bonorum munerum largitor, qui in creatura olei donum verae laetitiae 

praesignasti, da, quaesumus, cathecumenis nostris, spiritum fortitudinis et scientiam fidei, ut, huius liquoris 

effectu nutriti et sanati, contra diabolicas insidias cum Christo agonem passionis voluntarie sustinentes, tuo 

munere idonei, plenitudinem adoptionis et regnum obtineant” (tłum. własne). 
94  Tamże: “Bonorum onium largitor Deus, qui creaturae olei et vim ad luctam, et virtutem sanandi et nutriendi 

tribuisti, effunde benedictionem tuam super oleum istud, ut, qui ex illo uncti fuerint, fortes contra diaboli 

insidias se sentiant, et laetos ac securos ad gratiam Baptismi perveniant” (tłum. własne). 
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Kolejną wersję modlitwy błogosławieństwa oleju katechumenów zaprezentowano 

w Schemacie nr 368 z 23 maja 1970 roku. Oracja ta (III redakcja) stała się podstawą do 

przygotowania ostatecznej wersji. W Schemacie przyjęła następujące brzmienie:  

„Boże, mocy i obrońco Twego ludu, Ty jego nowym pokoleniom symbol siły złożyłeś 

w oleju, racz pobłogosławić ten olej, udziel męstwa katechumenom, którzy będą nim 

namaszczeni, aby wyznając swoją wiarę w Ciebie, wzmocnieni przez Duch Świętego śmiało 

podejmowali trudy i walki chrześcijańskiego życia i stawszy się godnymi przybrania za 

synów, radowali się z odrodzenia i mieszkania w Kościele Chrystusa. Przez Chrystusa Pana 

naszego. W. Amen”95.  

Oracja ta po kolejnych korektach została ogłoszona jako obowiązująca przy 

błogosławieniu oleju katechumenów. Łączy w sobie zarówno wymiar uświęcający materię, 

jak i prośbę w intencji tych, którzy mają być nim namaszczeni. 

Podobnie, jak w przypadku pozostałych dwóch olejów, także w przypadku 

konsekracji krzyżma przepisana przez pontyfikał formuła konsekracyjna podlegała 

modyfikacjom na etapie rewizji definitywnej obrzędów. W odniesieniu do tego oleju warto 

jednak zauważyć już na początku, że proces redakcyjny poniekąd zatoczył koło. Finalnie 

bowiem Ojcowie Rady nie wyrazili zgody na porzucenie dawnej formuły błogosławieństwa, 

lecz podjęli decyzję o jej zachowaniu w formie niemal niezmienionej.  

Pierwszą wersję oracji konsekracyjnej przewidziano już w Schemacie nr 181 

z 25 sierpnia 1966 roku. Została w całości zaczerpnięta z obowiązującego wówczas 

Pontyfikału rzymskiego, choć redaktorzy starali się przywrócić jej autentyczne brzmienie, 

według najstarszych znanych źródeł liturgii rzymskiej. Podjęto jednak decyzję, aby 

przybrała ona formę oracji, nie zaś prefacji. Wobec tego opuszczono dialog między 

celebransem i ludem (Pan z wami, W górę serca, Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu) 

oraz incipit prefacyjny (Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe…). Zaproponowany tekst (I 

redakcja) przedstawiał się następująco:  

 
95  TAŻ, Schemata nr 368…, s. 4-5: “Benedictio olei catechumenorum. Deus, plebis tuae virtus et praesidium, 

qui novis eius generationibus signum roboris posuisti in olei creatura, digneris hoc oleum benedicere; et 

catechumenis, qui eo linientur, concede fortitudinem, ut, ad suam in te fiem profitendam, Sancti Spiritus 

virtute muniti, magno animo aggrediantur labores et proelia christianae vitae, et, digni adoptionis filiorum 

effecti, in Ecclesia Christi tui renasci et habitare laetentur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen” 

(tłum. własne w oparciu o Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru 

Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa 

olejów…, s. 17). 
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„Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże: Ty na początku świata, między innymi 

darami Twojej dobroci, nakazałeś ziemi zrodzić drzewa owocowe, a wśród nich także 

drzewo oliwne, którego owoc dostarcza oleju, służącego do przyrządzania krzyżma 

świętego. Już Dawid oglądając w duchu proroczym tajemnice Twej łaski, zapowiedział, że 

namaszczenie olejem rozjaśni nasze oblicze. A gdy ongiś wody potopu obmyły świat ze 

zbrodni, gołębica zwiastowała ziemi pokój przynosząc gałązkę oliwną, zapowiedź 

przyszłego daru. W czasach odkupienia znaki te wyraźnie się spełniły, gdy po umyciu 

w wodzie chrzcielnej wszystkich popełnionych przestępstw, namaszczenie tą oliwą 

rozwesela i wypogadza nasze oblicza. Dlatego też poleciłeś słudze Twojemu Mojżeszowi, 

by brata swojego Aarona obmył wodą i przez namaszczenie tym olejem ustanowił kapłanem. 

Lecz jeszcze większe wyróżnienie spotkało olej, gdy Syn Twój a nasz Pan Jezus Chrystus, 

zażądał od Jana chrztu w falach Jordanu. Zesłałeś Nań Ducha Świętego w postaci gołębicy, 

a głosem z nieba dałeś świadectwo, że On jest tym Jednorodzonym, w którym sobie 

najbardziej upodobałeś. Stwierdziłeś w ten sposób jawnie, że o nim to śpiewał prorok Dawid, 

że ma być namaszczony olejem radości przed tymi, co losy z nim dzielą. Prosimy Cię przeto, 

Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, 

Pana naszego, abyś raczył tym błogosławieństwem uświęcić ten olej. Niech go przeniknie 

moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa, Syna Twojego, od którego 

świętego Imienia krzyżmo wzięło swą nazwę. Stąd namaszczani byli kapłani, królowie, 

prorocy i męczennicy. Niech dla wszystkich, którzy odrodzą się z wody i Ducha Świętego, 

olej ten będzie krzyżmem zbawienia, niech im da udział w życiu wiecznym i uczestnictwo 

w chwale niebieskiej: Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen”96.  

 
96  CONCILUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schema nr 181…, s. 17-18: 

“Domine, sancte Pater; omnipotens aeterne Deus: Qui in principio, inter cetera bonitatis et pietatis tuae 

munera, terram producere fructifera ligna iussisti, inter quae huius pinguissimi liquoris ministrac oleae 

nascerentur, quarum fructus sacro chrismati deserviret. Nam et David prophetico spiritu gratiae tuae 

sacramenta praenoscens vultus nostros in oleo exhilarandos esse cantavit, et cum mundi crimina diluvio 

quondam expiarentur effuso, similitudinem futuri muneris columbae deomnstrans, per olivae ramum pace 

terris redditam nuntiavit. Quod in novissimis temporibus manifestatis est effectibus declaratum, cun bapti- 

smatis aquis omnium criminum comissa delentibus, haec olei unctio vultus nostros ineundus efficit ac 

serenos, Inde etian Moyse famulo tuo mantatum dedisti, ut Aaron fratrem suum prius aqua lotum per 

infusionem huius unguenti constitueres sacerdotem. Accessit ad hoc amplior honor, cum Filius tuus Iesus 

Christus Dominus noster lavari a Ioanne undis Iordanicis exegisset, ut Spiritu Sancto in culumbae 

similitudinem desuper misso, Unigenitum tuum, in quo tibi optime conplacuisset testimonio subsequentis 

vocis ostenderes, et hoc illud esse manifestissime comprobares, quod eum oleo laetitiae prae consortibus 

suis unguendum. David profeta cecinisset. Te igitur deprecamur Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne 

Deus, per eundem Iesum Christum Filium tuum Dominum nostrum, ut huius creaturae pinguedinem 

sanctificare tua benedictione digneris, et Sancti Spiritus ei ammiscere virtutem, cooperante potentia Christi 

tui, a cuius sancto nomine Chrisma nomen accepit, unde unxisti sacerdotes, reges, propfetas et martyres, ut 

sit his, qui renati fuerint ex aqua et Spiritu Sancto, Chrisma salutis, eosque aeternae vitae participes, et 

caelestis gloriae facias esse consortes: Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui 
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Należy również pamiętać, że od słów „Prosimy Cię przeto, Panie…” rozpoczynała 

się właściwa modlitwa konsekracyjna w tym znaczeniu, że można je uznać za essentialia 

konsekracji. W najdawniejszych Ordines dodawano bowiem uwagę, że w tym momencie 

następuje jego błogosławieństwo, a prawdopodobnie także wtedy następowało halatio97.  

Zaskakujący jest jednak to, co grupa studyjna przedstawiła w Schemacie nr 354 

z dnia 22 października 1969 roku. Otóż, we wstępnej deklaracji stwierdzono, że czcigodna 

formuła konsekracji krzyżma powinna być zachowana, przy dodaniu do wyboru drugiej, 

która w lepszy i bliższy sposób wyraża skutki namaszczenia krzyżmem. Jednak już w treści 

proponowanej księgi liturgicznej dotychczasowa formuła konsekracyjna się nie znalazła. 

Pierwsza z zaproponowanych była nie tylko o wiele krótsza, lecz niemal w ogóle pomijała 

aspekt anamnetyczny dotychczasowej oracji. Podkreślała jednak działanie Boże przez 

sakramenty w Kościele partykularnym, dla którego krzyżmo jest konsekrowane. Pozwalała 

także na wymienianie nazwy tegoż Kościoła. Jej zastosowanie wydaje się jednak nie 

odpowiednie wówczas, gdyby zamiast biskupa diecezjalnego, konsekracji krzyżma 

dokonywał inny biskup, zaproszony na tę celebrację wyjątkowo (np. w czasie sede vacante 

lub sede impedita). Trudo bowiem wyjaśnić, w jaki sposób Bóg miałby działać 

w sakramentach administrowanych przez tegoż konsekratora z zastosowaniem tego krzyżma 

w tym miejscowym Kościele. Prawdopodobnie ten dysonans między deklaracją a tekstem 

modlitwy wzbudził niepokój konsultorów98. Według redaktorów schematu tekst pierwszej 

modlitwy do wyboru (IIa redakcja) brzmiał następująco:  

„Wszechmogący wieczny Boże, Ty zechciałeś, aby także nieme stworzenia Ci służyły jako 

znaki zbawczego działania, których wśród nas dokonujesz. Tak pośród pozostałych stworzeń 

Twoich wybrałeś także olej, aby przezeń ukazywać siłę i pocieszenie, których udzielasz 

łaskawie przez Twojego Syna w Duchu Świętym, tym którzy są chrzczeni, bierzmowani 

i wyświęcani. Składamy Ci dzięki, Panie, za wszystkie dzieła Twojego miłosierdzia, których 

tym olejem przez ręce moje, przez ręce prezbiterów i diakonów w tym Kościele N. 

dokonujesz, pokornie błagając, aby dla tych którzy będą tym olejem przez nas 

pobłogosławionym namaszczani w granicach tego Kościoła, stał się obroną i pocieszeniem 

 
tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula sacculorum. R. Amen” 

(tłum. własne). 
97  Tamże, s. 18, przypis 11. 
98  Na kopii Schematu zachowanej w Archiwum Niemieckiego Instytutu Liturgicznego w Trewirze znajduje 

się ręczna adnotacja przy tej formule: „Maneat textus antiquus?”.  
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w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, który z Tobą żyje i króluje w jedności Duch Świętego 

przez wszystkie wieki i wieków. W. Amen”99. 

 Do powyższej oracji dodano także drugą formułę alternatywną, zaproponowaną 

w redakcji francuskojęzycznej przez Jounel’a. Źródeł tej oracji należy poszukiwać 

w bizantyjskiej formule konsekracji myronu100. Posiadała ona rozbudowaną zarówno część 

anamnetyczną, jak i wyjaśniała skutki namaszczenia krzyżmem, wypływające z sakramentu 

chrztu, bierzmowania i święceń oraz z poświęcenia ołtarza i kościoła. Podobnie jak 

w modlitwie przekazanej przez pontyfikał, wyodrębniono w niej część stricte 

konsekracyjną, choć nie miała ona formy nawet epiklezy dalszej. Zaproponowano 

następującą formułę (IIb redakcja):  

„Dzięki Ci składamy, Boże wieczny i wszechmogący, za tajemnicę konsekrowanego oleju, 

którą zapowiedziałeś już w dawnym przymierzu, a w nowych czasach sprawiłeś, że 

zajaśniała. Ty bowiem poleciłeś słudze Twojemu Mojżeszowi, aby dla Ciebie konsekrował 

kapłanów, Ty poleciłeś Samuelowi, aby tego którego wybrałeś na wodza swojego ludu 

namaścił. Ty objawiłeś charyzmaty Twojego ducha, przez proroków, którzy mówili 

w Twoim imieniu. A gdy nadeszła pełnia czasów w Twoim umiłowanym Synu, Najświętszy 

Ojcze, odkryłeś całą potęgę Ducha Uświęciciela. Ty namaszczając Twoje Słowo olejem 

radości, ustanowiłeś je Chrystusem w łonie dziewicy Maryi, a gdy zstępował w wody 

Jordanu jawnie zesłałeś Ducha, przedstawiłeś Go jako Twojego umiłowanego Syna. Ty 

objawiłeś w Jezusie z Nazaretu Proroka posłanego, aby ogłaszał dobrą nowinę ubogim, 

Najwyższego Kapłana, który ma odkupić ludzi swoją krwią, Pasterza, który prowadzi do 

źródeł życia. Wypełniwszy przez misterium swojej Paschy dzieła zbawienia świata, Twój 

Syn, nasz Pan, napełnił Kościół tym samym Duchem, aby zjednoczyć go ze sobą jako 

niepokalaną Oblubienicę i przez nią prowadzić dalej swoje dzieło w świecie. Przez tę 

tajemnicę namaszczenia otrzymuje ona, od wschodu, aż do zachodu, bogactwo łaski, którą 

rozdzielasz w Kościele. Naznaczeni krzyżmem po wyjściu ze świętej wody chrztu 

 
99  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…: “Consecratio Chrismatis. Novi textus. 

Omnipotens sempiterne Deus, voluisti ut etiam creaturae mutae Tibi servirent tamquam signa operis salutis, 

quod inter nos perficis. Ita inter ceteras creaturas tuas elegisti etiam oleum, ut eo robur et solamen 

significaretur, quae baptizatis, confirmatis et ordinatis per Filium in Spiritu Sancto benigne largiris. Gratias 

tibi agimus, Domine, pro omnibus operibus misericordiae tuae, quae hoc oleo per manus meas et per manus 

presbyterorum et diaconorum in hac Ecclesia N. perficies, humiliter deprecantes ut omnibus qui hoc oleo a 

nobis benedicto + in finibus huius Ecclesiae tuae ungentur, tutamen sis et consolatio in Christo Iesu, 

Domino nostro, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti per omnia saecula saeculorum. R. Amen” 

(tłum. własne). 
100  P. JOUNEL, La consécration du chrême et la bénédiction des saintes huiles, La Maison Dieu 112 (1972), s. 

78; L. GIRELLO, Ecclesiae tuae perfice augmentum. La seconda orazione di consacrazione del crisma 

nell’ordo benedicendi oleum cathecumenorum et infirmorum et conficiendi chrisma del 1971, Ecclesia 

orans Ecclesia orans 30 (2013), s. 200. 
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i umocnieni Duchem przez nowe namaszczenie, chrześcijanie stają się podobni do Chrystusa 

i otrzymują udział w jego misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej; opieczętowani Duchem 

roztaczają dobrą woń Chrystusa, ogłaszają wszystkim orędzie zbawienia, samych siebie 

składają w ofierze duchowej i prowadzą swoich braci na drodze do światła. (Wylanie oleju 

świętego na biskupa objawia w nim wielkiego kapłana i pasterza ludu nowego przymierza, 

a konsekracja rąk kapłana ukazuje, że jest on ustanowiony, aby uświęcać lud i składać Bogu 

ofiarę Kościoła. Wylany na ołtarz, olej święty ukazuje w nim symbol Chrystusa, który sam 

jest ołtarzem i żertwą ofiarną; naznaczenie murów widzialnej budowli, konsekruje ją, aby 

stała się mieszkaniem Kościoła żyjącego, zgromadzenia ochrzczonych). [Wszyscy 

prezbiterzy koncelebrujący wyciągają ręce nad olejem, podczas gdy biskup kontynuuje:] 

Dlatego też, błagamy Cię, Panie, uczyń z tego wonnego oleju znak i narzędzie 

błogosławieństwa, które rozlewasz przez Twój Kościół. Zechciej posłać Twojego Ducha 

z wszystkimi jego charyzmatami, na tych, którzy przyjmują namaszczenie, (napełnij 

blaskiem świętości ludzi, przedmioty i miejsca, które będą nim naznaczone). Zechciej ponad 

wszystko uczynić z Twego Kościoła świątynię Twojego Ducha, żywe Ciało Twojego 

Chrystusa. Przez tajemnicę działania tego namaszczenia udziel mu wzrostu, aż dojdzie do 

tej pełni miary, którą Ty ustanowiłeś, a wtedy, gdy już przeminą wszystkie znaki, Ty będzie 

wszystkim we wszystkich przez Chrystusa w Duchu, przez wszystkie wieki wieków. 

W. Amen”101. 

 
101  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 354…: “Formula altera pro consecratione 

Chrismatis, ad libitum adibend (proposita a P. P. Jounel). Nous te rendons grâce, Dieu éternel et tout-

puissant, pour le mystère de l’huile de consécration que tu as préfiguré sous 1’ancienne alliance et fait 

resplendir dans les temps nouveaux. C’est ainsi que tu as ordonné à ton serviteur Moise de te consacrer des 

prêtres, que tu as chargé Samuel de oindre ce que tu avais choisis chefs de ton peuple, que tu as manifesté 

les charismes de ton Esprit à travers les prophètes qui parlaient en ton nom. Mais c’est dans ton Fils bien-

aimé, Père tré saint, que, venue la piénitude des temps, tu as dévoilé toutes les pouissances de 1’Esprit 

sanctificateur. Tu as oint ton Verbe d’une huile d’allégresse, le constituant Christ, dans le sein de la Vierge 

Marie; et tandis que tu le présentais come ton Unique, lors de son baptême dans le Jourdain, tu as voulu 

que 1’Esprit reposât visiblement sur lui. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le Prophète envoyé pour 

annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain Prêtre qui racheterait les hommes dans son sang, le 

Berger qui les conduirait aux sources de la vie. En accomplissant dans le mystère de sa Pâque l’oevre du 

salut du monde, ton Fils notre Seigneur remplit l’Eglise de ce même Esprit, afin de se l’unir comiae une 

Epouse immaculée et de continuer par elle son oeuvre dans le monde. Dés lors le mystère de l’onction 

récéverait, du levant au couchant, les richesses de grâce que tu dispenses par l’Egliso. Marqué du chrême 

au sortir des eaux saintes du baptême, et confirmé dans 1’Esprit parune noavelle onction, le chrétien serait 

configuré au Christ et recevrait part à sa mission prophétique, sacerdotale et royale; impreigné de 1’Esprit, 

il répandrait la bonne odeur du Christ, annonçant à tous le message du salut, faisant de sa vie une ohiation 

spirituelle, aidant ses frères à marcher vers la lumière. (L’effusion de l’huile sainte sur l’évêque 

manifesterait en lui le grand prêtre et le pasteur du peuple de la noavelle alliance, tandis que la consécration 

des mains du prêtre montrerait que celui-ci est établi pour sanctifier le peuple et offrir à Dieu le sacrifico 

de l’Eglise. Répandue sur l’autel, l’huile sainte révélerait en lui le symbole du Christ autel et victime de 

son sacrifice; marquant les murs d’un édifice matériel, elle le consacrerait pour abriter l’Eglise vivante, 

l’assemblée des baptisés. [II Tous les prêtres concélébrants étendent les mains sur l’huile, tandis que 

l’évêque continue:] C’est pourquoi, nous t’en prions, Seigneur, Daigne faire de cette huil parfumée le signe 

et 1’instrument des bénédictions que tu répands dans ton Eglise; Daigne envoyer ton Esprit avec tous ses 

charismes en ceux qui recevront l’onction, (rendre saints aux yeux des hommes les objets et les lieux qui 
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 Prawdopodobnie w związku z decyzją Ojców Komisji podjętą na jej XII sesji 

plenarnej w listopadzie 1969 roku do kolejnego projektu wprowadzono istotne zmiany w 

zakresie formuł przewidzianych na konsekrację krzyżma102. W Schemacie nr 368 z 23 maja 

1970 roku także przewidziano dwie formuły do wyboru, odmiennie niż w przypadku 

błogosławieństwa olejów chorych i katechumenów, dla których formuł ad libitum już nie 

umieszczono. Pierwsza z nich powracała do oracji zaproponowanej w Schemacie nr 181, 

czyli do dawnej prefacji konsekracyjnej krzyżma, pomijając całkowicie tę zaproponowaną 

w Schemacie nr 354 (IIa redakcja). Brzmiała ona następująco (IIIa redakcja):  

„Boże, od Ciebie pochodzi wszelki wzrost i postęp duchowy, przyjmij łaskawie hołd 

radosnej wdzięczności, jaki Ci składa przez nasze usta Kościół pełen wesela. Ty bowiem na 

początku kazałeś ziemi zrodzić drzewa wydające owoce, a wśród nich drzewa dostarczające 

oliwy, która miała służyć do przyrządzania krzyżma świętego. Już Dawid oglądając duchem 

proroczym sakramenty Twej łaski, zapowiedział w pieśni, że namaszczenie olejem rozweseli 

nasze oblicza. A gdy wody potopu obmyły świat z jego grzechów, gołębica zwiastowała 

ziemi pokój, przynosząc gałązkę oliwną, zapowiedź przyszłego daru. Znaki te w czasach 

Nowego Przymierza wyraźnie się spełniły, gdy po zgładzeniu w wodzie chrztu wszystkich 

występków, namaszczenie tym olejem sprawia, że nasze twarze jaśnieją radością i pokojem. 

Dlatego też Mojżeszowi, Twojemu słudze, wydałeś polecenie, by swego brata Aarona, po 

uprzednim obmyciu wodą, ustanowił kapłanem przez namaszczenie tym olejem. Jeszcze 

większe wyróżnienie spotkało ten olej, gdy Twój Syn, na nasz Pan Jezus Chrystus, zażądał 

od Jana obmycia w wodach Jordanu. Wtedy bowiem zesłałeś nań Ducha Świętego w postaci 

gołębicy, a głosem z nieba dałeś świadectwo, że On jest tym Jednorodzonym, w którym 

sobie najbardziej upodobałeś. W ten sposób chciałeś wyraźnie potwierdzić, że Jego to prorok 

Dawid w natchnieniu wysławiał pieśnią jako namaszczonego olejem radości przed tymi, co 

losy z Nim dzielą. Błagamy Ciebie, Boże, uświęć swoim błogosławieństwem ten olej, niech 

go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa, Twojego Syna. 

Od Jego świętego imienia wzięło swą nazwę krzyżmo, którym namaszczałeś kapłanów 

i królów, proroków i męczenników. Niechaj Twoje moc uczyni to krzyżmo sakramentalnym 

znakiem pełnego zbawienia i życia dla tych, którzy mają się odnowić przez obmycie wodą 

chrztu świętego. Niech wszyscy ochrzczeni, przeniknięci świętym namaszczeniem staną się 

Twoją świątynią i wydają woń niewinnego życia. Niech zgodnie z Twoim postanowieniem, 

 
en seront marqués) Daigne surtout faire de ton Eglise le tempie de ton Esprit, le Corps vivant de ton Christ. 

Par ce mystère de l’onction opère sa croissance, jusqu’à ce qu’elle atteigne la mesure que tu as fixée à sa 

plénitude, et que, tous les signes disparaissant, tu soie tout en tous par le Christ, dans 1’Esprit, pour les 

siècles des siècles. R. Amen”, (tłum. własne). 
102  Brak dostępu do Archiwum Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów uniemożliwia 

potwierdzenie tych danych. 
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otrzymując godność królewską, kapłańską i prorocką, przyobleką się w szatę niezniszczalnej 

łaski. Niechaj dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego olej ten stanie się krzyżmem 

zbawienia i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale 

niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen”103.  

W stosunku do poprzedzającej wersji tego tekstu (I redakcja), w tym schemacie 

dodano dłuższą inwokację, tzw. protokół otwierający, zaczerpnięty częściowo 

z potrydenckiej modlitwy błogosławieństwa oleju katechumenów, choć mającej dłuższy 

rodowód. Prośba, by Bóg zechciał łaskawie przyjąć hołd radosnej wdzięczności nie znajduje 

jednak swojego literalnego umocowania w tradycji liturgii rzymskiej, choć z pewnością 

należy docenić jej piękno 104 . Redakcja tej modlitwy przywraca również fragment 

pochodzący z potrydenckiego pontyfikału, wyjęty z niej w 1956 roku, by stał się prefacją 

własną Mszy krzyżma. Po wprowadzeniu nieznacznych korekt, tekst tej oracji stał się jedną 

z modlitw konsekracyjnych krzyżma do wyboru w aktualnie obowiązującym pontyfikale. 

 Do wyboru zaproponowano poprawioną wersję przygotowanej wcześniej 

francuskojęzycznej oracji (IIb redakcja), którą w Schemacie nr 368 przedstawiono już 

w języku łacińskim (IIIb redakcja)105:  

 
103  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 368…, s. 5-6: “Consecratio chrismatis. Deus, 

incrementorum omnium et profectuum spiritalium auctor, gratulationis obsequium suscipe benignus, quod 

voce nostra laetanter tibi reddit Ecclesia. Tu enim in principio terram producere fructifera ligna iussisti inter 

quae huius pinguissimi liquoris ministrae olivae nascerentur, quarum fructus sacro chrismati deserviret. 

Nam et David, prophetico spiritu gratiae tuae sacramenta praenoscens, vultus nostros in oleo exhilarandos 

esse cantavit; et cum mundi crimina diluvio quondam expiarentur effuso, similitudinem futuri muneris 

columba demonstrans per olivae ramum pacem terris redditam nuntiavit. Quod in novissimis temporibus 

manifestis est effectibus declaratum, cum, baptismatis aquis omnium criminum commissa delentibus, haec 

olei unctio vultus nostros iucundos efficit ac serenos. Inde etiam Moysi famulo tuo mandatum dedisti, ut 

Aaron fratrem suum, prius aqua lotum, per infusionem huius unguenti constitueret sacerdotem. Accessit ad 

hoc amplior honor, cum Filius tuus Iesus Christus, Dominus noster, lavari a Ioanne undis iordanicis 

exegisset, ut Spiritu Sancto in columbae similitudine desuper misso, Unigenitum tuum, in quo tibi optime 

complacuisse, testimonio subsequentis vocis ostenderes, et hoc illud esse manifestissime comprobares, 

quod eum oleo laetitiae prae consortibus suis ungendum David propheta cecinisset. Te igitur deprecamur, 

Domine, ut huius creaturae pinguedinem sanctificare tua benedictione digneris, et ei Sancti Spiritus 

immiscere virtutem, cooperante Christi tui potentia, a cuius sancto nomine chrisma nomen accepit, unde 

unxisti sacerdotes, reges, prophetas et martyres tuos; ut spiritalis lavacri baptismate renovandis, creaturam 

chrismatis in sacramentum perfectae salutis vitaeque confirmes; ut, sanctificatione unctionis absorpta, 

templum tuae maiestatis effecti, acceptabilis vitae innocentiae redolescant; ut, secundum constitutionis tuae 

sacramentum, regio et sacerdotali propheticoque honore perfusi, vestimento incorrupti muneris induantur; 

ut sit his, qui renati fuerint ex aqua et Spiritu Sancto, chrisma salutis, eosque aeternae vitae participes et 

caelestis gloriae faciat esse consortes. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen” (tłum. w oparciu 

o Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego 

II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów…, s. 18-20). 
104  A. WARD, Some Comments on the First Formula for the Consecration of Chrism, Notitiae 47 (2010), s. 406-

407. 
105  Różnice między pierwszą redakcją francuską tej modlitwy i jej następczynią w wersji łacińskiej 

szczegółowo przedstawia L. GIRELLO, dz. cyt., s. 190-194. 
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„Boże, Ty ustanowiłeś sakramenty i darzysz nas życiem, dzięki składamy Twojej 

niewysłowionej dobroci, któryś sprawił, że tajemnica poświęconego oleju, zapowiedziana 

w dawnym przymierzu, zajaśniała w najnowszych czasach. Ty bowiem, Panie, słudze 

Twojemu Mojżeszowi nakazałeś, aby Aarona i jego synów konsekrował Tobie na kapłanów 

przez namaszczenie, Samuelowi poleciłeś, aby Dawida, którego wybrałeś na wodza swojego 

ludu namaścił na króla Izraela. Proroków zaś Twoich, którzy przemawiali w Twoim imieniu, 

w boski sposób przygotowałeś mistycznym namaszczeniem i przez nich zapowiedziałeś 

cudownie dary Twojego Ducha. Lecz, gdy nadeszła pełnia czasów, zechciałeś, Ojcze święty, 

aby te dary szczególnie zajaśniały w Twoim umiłowanym Synu, a także odkryłeś hojnie moc 

uświęcania. Bowiem olejem radości w łonie Dziewicy Maryi Słowo Twoje ustanowiłeś 

Chrystusem Twoim i wyraźnie ogłosiłeś Twoim umiłowanym Synem, gdy wychodząc z wód 

Jordanu jawnie zesłałeś nań Ducha. Ojcowskim głosem i nadprzyrodzonym namaszczeniem 

tak naznaczyłeś Jezusa z Nazaretu, aby stał się prorokiem, ogłaszającym orędzie zbawienia 

ubogim, najwyższym kapłanem, który własną krwią odkupi ludzi i dobrym Pasterzem, który 

pasie owce swoje z umiłowaniem i wiedzie je do źródeł życia. Albowiem Twój Syn, a nasz 

Pan, dokonawszy przez misterium paschalne zbawienia rodzaju ludzkiego, napełnił Twój 

Kościół tym samym Duchem Świętym i w cudowny sposób wyposażył łaskami z nieba, aby 

na zawsze połączyć go ze sobą jako niepokalaną oblubienicę i za Jego pośrednictwem 

spełniać w świecie dzieło zbawienia. Odtąd, od wschodu aż do zachodu słońca, przez święte 

misterium krzyżma tak rozdzielasz ludziom bogactwa swej łaski, że Twoje dzieci, odrodzone 

w wodzie chrztu, przez namaszczenie otrzymują moc Ducha Świętego i upodobnione do 

Chrystusa, uczestniczą w Jego posłannictwie prorockim, kapłańskim i królewskim. 

Napełnione jego mocą głoszą zbawienie wszystkim narodom, samych siebie składają Tobie 

na ofiarę duchową jako woń przyjemną i ochoczo wiodą braci do światła prawdy. Błagamy 

Cię, Panie, niech moc Twojej łaski sprawi, aby ten olej zmieszany z wonnościami stał się 

dla nas sakramentem przynoszącym Twoje błogosławieństwo. Ześlij hojnie dary Ducha 

Świętego na braci naszych, którzy zostaną nim namaszczeni. Miejsca i rzeczy namaszczone 

świętym olejem napełnij blaskiem świętości. Przede wszystkim jednak spraw, aby przez 

tajemnicę tego namaszczenia, wzrastał Twój Kościół, aż dojdzie do tej pełni, którą Ty sam 

w swej mądrości ustaliłeś. Wtedy znaki się zatrą i rozproszą ciemności, Ty zaś, wiecznie 

jaśniejące światło, będziesz wszystkim dla wszystkich z Chrystusem w Duchu Świętym, 

przez wszystkie wieki wieków. W. Amen”106.  

 
106  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 368…, s. 7-8: “Vel, alia oratio consecrationis 

chrismatis. Deus, sacramentorum auctor vitaeque largitor, gratias agimus ineffabili pietati tuae qui 

sanctificationis olei mysterium, in antiquo foedere adumbratum, novissimis temporibus resplendere fecisti. 

Tu enim, Domine, Moysi famulo tuo praecepisti ut Aaron eiusque filios sacerdotes tibi consecraret 

unctione, et Samueli iussisti ut David, quem populi tui ducem elegeras, in regem Israel ungeretur. Prophetas 

autem tuos, ut in nomine tuo loquerentur, mystica unctione praeparasti divinitus, et in eis tui Spiritus dona 
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Oracja ta następnie została skrócona i ponownie przeredagowana, aby finalnie 

znaleźć swoje miejsce w tekście promulgowanym, jako jedna z możliwych do wyboru przez 

biskupa konsekrującego krzyżmo.  

 Tak przygotowane projekty nowych obrzędów błogosławieństwa oleju 

katechumenów i chorych oraz konsekracji krzyżma, zarówno od strony znaczących 

rozstrzygnięć rytualnych (dzień; miejsce w czasie celebracji), ułożenia nowej struktury 

obrzędów, jak i na nowo zredagowanych tekstów zostały przekazane Świętej Kongregacji 

Kultu Bożego. Dnia 26 maja 1970 ostateczna wersja tej części pontyfikału została przesłana 

do zbadania przez Świętą Kongregację Nauki Wiary. Udzieliła ona swojego nihil obstat dnia 

9 lipca 1970 roku, przekazując jednak pewne uwagi odnośnie przewidzianych w obrzędzie 

formuł. Prawdopodobnie to na tym etapie pojawiły się zmiany, które różnicują Schemat 

nr 368 z tekstem promulgowanym. Tekst został przedstawiony do aprobaty papieża Pawła 

VI w dniu 9 września 1970 roku. Pismem z dnia 22 września 1970 roku poinformowano 

Świętą Kongregację Kultu Bożego o zatwierdzeniu Ordo przez Ojca Świętego107. 

4.3. Błogosławienie olejów i konsekracja krzyżma w czasie Mszy krzyżma 

 Zwyczajną praktyką Kościoła łacińskiego jest dokonywanie przygotowania materii 

do liturgicznych namaszczeń podczas specjalnej celebracji eucharystycznej w pobliżu świąt 

 
mirabiliter praesignasti. Sed, ubi venit temporum plenitudo, in dilecto Filio tuo, Pater sancte, haec munera 

singulariter effulgere voluisti, atque sanctificationis abundantius revelasti virtutes. Oleo enim laetitiae 

Verbum tuum, in sinu Virginis Mariae, Christum tuum constituisti, et ascendentem ex Iordanis aquis Spiritu 

manifeste demisso, Filium dilectionis tuae clare proclamasti. Sic, paterna voce ac superna unctione, Iesum 

Nazarenum signasti prophetam, qui salutis nuntium pauperibus afferret, summum sacerdotem, qui proprio 

sanguine homines redimeret, atque bonum Pastorem, qui oves suas pasceret in dilectione, et ad fontes vitae 

perduceret. Cum vero Filius tuus, Dominus noster, paschali sacramento humanum genus salvum fecisset, 

Ecclesiam tuam replevit eodem Spiritu Sancto, et caelestibus muneribus mirabiliter instruxit, ut eam sibi 

sponsam immaculatam coniungeret perpetuo, et per eam salutis opus in mundo compleretur. Exinde, a solis 

ortu usque ad occasum, sacro chrismati mysterio divitias gratiarum tuarum hominibus ita dispensas, ut filii 

tui, ex baptismatis lavacro renanti, Spiritus unctione firmentur, et, Christo tuo conformes effecti, eius 

propheticum, sacerdotale regaleque munus participent. Quibus repleti virtutibus, salutem cunctis gentibus 

annuntient, tibi hostiam spiritalem semetipsos exhibeant in odorem suavitatis fratresque ad lumen veritatis 

alacriter adducant. Te igitur deprecamur, Domine, ut, per tuae gratiae virtutem, haec aromatis et olei 

commixtio fiat nobis benedictionis tuae sacramentum: in fratres nostros, hac unctione conspersos, Sancti 

Spiritus dona largiter effunde; loca vel res, sacris oleis signata, splendore sanctitatis exorna; sed in primis, 

huius unguenti mysterio, Ecclesiae tuae perfice augmentum, donec ad illam plenitudinis crescat mensuram, 

quam tu ipse sapienter ordinasti. Tunc signa evanescent et discutientur tenebrae; tu vero, aeterna luce 

refulgens, omnia omnibus eris cum Christo in Spiritu Sancto, per omnia saecula saeculorum. R. Amen” 

(tłum. własne w oparciu o Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru 

Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa 

olejów…, s. 18-20). 
107  A. BUGNINI, dz. cyt., s. 771.  
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Wielkanocy. Mszę tę ze względu na główny cel jej sprawowania nazywa się Mszą krzyżma 

(Missa chrismatis).  

4.3.1. Msza krzyżma w życiu Kościoła partykularnego 

 Dokumenty prawno-liturgiczne wydane po Soborze Watykańskim II konsekwentnie 

przypominają znaczenie, jakie dla Kościoła partykularnego ma doroczna celebracja Mszy 

krzyżma. Uważa się ją za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa i znak 

ścisłej łączności prezbiterów z jego osobą108. Kongregacja Kultu Bożego w liście okólnym 

o przygotowaniu i obchodzeniu świąt Paschalnych Paschalis sollemnitatis podkreśla 

szczególnie ten znak łączności biskupa z własnym prezbiterium i prezbiterium z własnym 

biskupem. Na uwagę zasługuje tu wyraźne podkreślenie relacji wewnątrz Kościoła 

partykularnego. Nie chodzi bowiem o jedność i łączność prezbiterów jako takich 

z episkopatem jako takim, lecz właśnie konkretnego prezbiterium danego Kościoła 

z biskupem, który stoi na jego czele. Łączność ta opiera się na jednym i tym samym 

kapłaństwie i posłudze Chrystusa, w której oni współuczestniczą109. Mając na względzie te 

relacje nie wypada, aby Mszy krzyżma przewodniczył biskup inny, niż biskup diecezjalny. 

Mogłoby się to zdarzyć tylko w szczególnych okolicznościach, lecz za sytuację 

nieprawidłową i niweczącą jeden z istotnych celów tej celebracji, jaką jest manifestacja 

jedności w kapłaństwie biskupa i prezbiterium, należy uważać powierzanie zadania 

głównego celebransa innym biskupom, gdy jednym z koncelebransów jest biskup 

diecezjalny. Taką sytuacją mogła by usprawiedliwić jedynie nieobecność biskupa z bardzo 

ważnych powodów (sede vacante lub sede impedita), nie zaś wola uhonorowania biskupa – 

gościa lub biskupa seniora. Na szczególne odrzucenie zasługuje zwyczaj, w myśl którego ze 

względu na dwie msze sprawowane w Wielki Czwartek biskup diecezjalny poleca 

przewodniczenie liturgii Mszy krzyżma biskupowi pomocniczemu, po to by samemu 

sprawować Mszę Wieczerzy Pańskiej wieczorem.  

 Msza krzyżma powinna być sprawowana w każdym Kościele partykularnym, chyba 

że chodzi o strukturę zrównaną prawnie z diecezją, na czele której stoi prałat, nieposiadający 

 
108  Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1970, s. 239; Pontificale Romanum ex 

decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, 

Ordo benedicendi oleum…, nr 1, s. 7; Caeremoniale episcoporum ex decreto Sacrosancti Oecumenici 

Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatum, editio typica emendata, 

Città del Vaticano 2008, nr 274, s. 83.  
109  CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Litterae circulares de Festis Paschalibus praeparandis et celebrandis, 

16.01.1988, nr 35, Notitiae 24 (1988), s. 89. 
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sakry biskupiej110. Łączenie Mszy krzyżma dla kilku diecezji także przeczy wskazanemu 

powyżej celowi tej Eucharystii. Wobec tego za nieprawidłowe należałoby uznać uchylanie 

się biskupa diecezjalnego od sprawowania tej celebracji i niejako dołączanie się do 

koncelebry z innym biskupem w jego Kościele partykularnym.  

 Przepisy liturgiczne nakazują, aby Msza krzyżma była zawsze koncelebrowana. 

Prezbiterzy gromadzą się na tę koncelebrację, by brać w niej udział jako świadkowie 

konsekracji krzyżma i współpracownicy biskupa. Aktualnie nie wymaga się już obecności 

dwunastu prezbiterów, lecz zachęca się, aby wśród nich znajdowali się kapłani z różnych 

okolic diecezji111. Zachęca się, aby jeśli to możliwe wszyscy prezbiterzy posługujący w tym 

Kościele partykularnym wzięli w niej udział, koncelebrując ją lub przynajmniej uczestnicząc 

w niej i przyjmując w czasie celebracji Komunię Świętą pod dwiema postaciami112. Jedność 

znaku prezbiterium wymaga, aby prezbiterzy nie dokonywali swobodnego wyboru, gdzie 

chcą wziąć udział w tej koncelebracji, lecz starali się, na ile to możliwe, koncelebrować 

z własnym biskupem. Prezbiterzy inkardynowani do instytutów życia konsekrowanego 

i stowarzyszeń życia apostolskiego także nie powinni uchylać się od uczestniczenia w Mszy 

krzyżma, lecz koncelebrować ją z biskupem diecezjalnym tej diecezji, na terenie której 

posługują113.  

 Ponieważ we wspólnotowej celebracji Eucharystii pod przewodnictwem biskupa 

diecezjalnego najpełniej objawia się Kościół partykularny, dlatego ci, którzy są do niego 

inkardynowani przez święcenia diakonatu powinni w niej uczestniczyć i pełnić właściwe 

sobie funkcje. Należy jednak przypomnieć, że diakoni nie odnawiają w czasie tej Mszy 

przyrzeczeń złożonych w dniu święceń 114 . Tak samo jak diakoni powinni w miarę 

możliwości brać udział w tej liturgii inni wierni, którzy pełnią na stałe jaką posługę 

w diecezji, np.: lektorzy i akolici. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wzięli w niej udział 

 
110  Taka sytuacja ma miejsce np. ordynariatach erygowanych na podstawie konstytucji apostolskiej 

Anglicanorum coetibus: Divine Worship. The Missal…, s. 334. 
111  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 1, s. 7; Caeremoniale episcoporum…, nr 274, 

s. 83; CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Litterae circulares de Festis Paschalibus…, nr 35, s. 89.  
112  Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, editio typica…, s. 239; Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici 

Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura 

recognitum, editio typica tertia emendata, Typis Polyglottis Vaticanis 2008, s. 291. 
113  SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, SACRA CONGREGATIO PRO 

EPISCOPIS, Notae directivae pro mutuis relationibus inter Episcopos et Religiosos in Ecclesia Mutuae 

relationes, 14.05.1978, nr 36-37, AAS 70 (1978), s. 494-495. 
114  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Responsa ad dubia proposita: An 

liceat in Missa chrismatis sociari presbyteris etiam diaconos in promissionibus sacerdotalis renovandis?, 

Notitiae 49 (2012), s. 170-171. 
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również pozostali wierni świeccy. Warto zachęcić do obecności podczas tego obrzędu 

szczególne tych, którzy będą namaszczani olejami podczas niej błogosławionymi, np.: 

katechumeni, przygotowujący się do bierzmowania, chorzy. 

4.3.2. Czas i miejsce sprawowania Mszy krzyżma 

 Zgodnie z dawną tradycją Kościoła rzymskiego Mszę krzyżma podczas której 

błogosławi się oleje chorych i katechumenów oraz konsekruje krzyżmo sprawuje się 

zwyczajnie w Wielki Czwartek w godzinach porannych 115 . Pontyfikał Rzymski 

promulgowany przez papieża Pawła VI w 1971 roku utrzymał tę zasadę. Jednak 

w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego prawa liturgicznego oraz tego, co 

przepisano w kan. 734 CIC/17 roku możliwe jest sprawowanie Mszy krzyżma w innym dniu 

w pobliżu Wielkanocy. Należy zauważyć, że prawodawca kościelny zezwala na taką celebrę 

w jednym z dni poprzedzających Wielki Czwartek, a więc, co do zasady, w Wielkim 

Tygodniu. Może mieć to miejsce wówczas, gdyby duchowieństwu i wiernym trudniej było 

zgromadzić się w Wielki Czwartek wokół biskupa116. Tę potrzebę zauważano szczególnie 

na terenach misyjnych, lecz ostatecznie postanowiono nie wprowadzać interpretacji 

zawężającej, gdyż nie tylko w takich regionach mogą występować trudności w dotarciu na 

Mszę krzyżma w Wielki Czwartek, po której prezbiterzy byliby zmuszeni wracać do swoich 

kościołów parafialnych, aby w nich sprawować Mszę Wieczerzy Pańskiej tego samego dnia. 

Zdarzają się również przypadki, gdy Mszę krzyżma antycypuje się nie ze względu na 

duchowieństwo, lecz wiernych. Wielki Czwartek jest bowiem w ogromnej większości 

państw świata, jeśli nie we wszystkich poza Miastem Państwem Watykańskim zwyczajnym 

dniem pracy. Rozwiązanie pozwalające na sprawowanie obrzędu w innym dniu stanowi 

przejaw preferencji na rzecz czynnego i licznego udziału duchowieństwa i wiernych, 

ważniejszego niż tylko samo zachowanie tradycji obrzędowej, uzasadnianej głównie 

względami praktycznymi.  

Szczególna okoliczność światowego kryzysu epidemicznego sprawiła, że 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 19 marca 2020 

 
115  Normae universales de anno liturgico et de Calendario, nr 31, w: Calendarium Romanum ex decreto 

Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, editio 

typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1969, s. 15. 
116  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 9-10, s. 8; Caeremoniale episcoporum…, nr 

275, s. 83; CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Litterae circulares de Festis Paschalibus…, nr 35, s. 89; 

Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, editio typica tertia emendata…, s. 291. 
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roku udzieliła biskupom upoważnienia do przesunięcia daty sprawowania Mszy krzyżma, 

po dokonaniu oceny poszczególnych przypadków i sytuacji epidemicznej w poszczególnych 

krajach 117 . Następnie dekretem z 25 marca 2020 roku postanowiła upoważnić także 

Konferencję Biskupów do wydania wskazań w odniesieniu do ewentualnego przeniesienia 

tej celebracji na inny czas118. Rozwiązania te obowiązywały w 2020 roku, a następnie na 

mocy noty Kongregacji z 17 lutego 2021 roku zostały prolongowane także na rok 2021, 

z tym, że w odniesieniu do Mszy krzyżma wyjaśniono, że może zostać przeniesiona na inny 

bardziej odpowiedni dzień jeśli jest to konieczne, zaś okolicznością za tym przemawiającą 

byłoby wówczas to, że wypada, aby uczestniczyła w niej znacząca reprezentacja pasterzy, 

posługujących i ludu119.  

Pierwsze dokumenty posoborowe dotyczące Mszy krzyżma nie wspominały 

o miejscu jej sprawowania. Zagadnienie to nie było dyskutowane przez reformatorów ksiąg 

liturgicznych i nie znalazło się w Pontyfikale z 1971 roku. Jednakże już w Ceremoniale 

liturgicznej posługi biskupów wydanym z polecenia papieża Jana Pawła II (1978-2005) 

w 1984 roku wskazano, że Msza krzyżma powinna być sprawowana w kościele 

katedralnym. Racje pastoralne mogły jednak wpłynąć na decyzję biskupa o przeniesieniu 

celebracji do innego kościoła. Takie sformułowanie przepisu liturgicznego wskazuje, że ze 

względu na symbolikę tej Mszy i jej duszpasterskie znaczenie w życiu diecezji 

pierwszeństwo należy przyznać kościołowi katedralnemu 120 . Ponownie przypomniano 

to pryncypium w Liście okólnym Paschalis sollemnitatis z 1988 roku, dodając także 

zastrzeżenie, że kościół wybrany zamiast kościoła katedralnego powinien być 

znaczniejszy121. 

Zarówno z zagadnieniem dnia celebracji, jak i jej miejsca wiąże się zagadnienie 

wielokrotności jej sprawowania w diecezji. Kongregacja Kultu Bożego przypomniała w 

1988 roku, że powinna być ona sprawowana tylko raz 122 . Można jednak przytoczyć 

przypadki, w których Stolica Apostolska udzieliła indultu na kilkukrotną celebrację Mszy 

krzyżma. Dnia 7 kwietnia 1976 roku Święta Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego 

zezwoliła, aby w diecezji Middlesborough w Wielkiej Brytanii tamtejszy biskup mógł 

 
117  CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Decreto In tempo di Covid-19, 

Prot. N. 153/20, 19.03.2020, nr 2, w: Anamnesis 25 (2020) nr 3, s. 11. 
118  TAŻ, Decreto In tempo di Covid-19 (II), Prot. N. 154/20, 25.03.2020, nr 2, w: Notitiae 56 (2020), s. 11. 
119  TAŻ, Nota ai Vescovi e alle Conferenze Episcopali circa le celebrazioni della Settimana Santa 2021, Prot. 

N. 96/21, 17.02.2021, w: Anamnesis 27 (2021) nr 3, s. 32.  
120  Caeremoniale episcoporum…, nr 276, s. 83 
121  CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Litterae circulares de Festis Paschalibus…, nr 36, s. 89. 
122  Tamże. 
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w Wielkim Tygodniu roku 1976 sprawować Mszę krzyżma dwukrotnie: w Wielki Czwartek 

rano w kościele katedralnym i w innym dniu przed Wielkim Czwartkiem w innym 

kościele 123 . Ponownie dnia 10 grudnia 1999 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret dla Archidiecezji Salitillo w Meksyku, 

zezwalający na celebrację tej Mszy w dwóch miejscach124. Ta sama Dykasteria udzieliła 

podobnej łaski na rzecz biskupa Sztokholmu w Szwecji dekretem z dnia 14 stycznia 2002 

roku, prorogując na kolejne trzy lata zezwolenie na celebrację Mszy krzyżma w trzech 

miejscach diecezji125. W dołączonym do dekretu liście Kongregacji poddawano jednak pod 

rozwagę miejscowego biskupa powrót do celebracji jednej Mszy krzyżma. Przemawia za 

tym jej wielkie znaczenie symboliczne w życiu całej diecezji, jak również trudności 

powstające z fragmentaryzacji celebracji Wielkiego Tygodnia, które również mają 

niezaprzeczany walor duszpastersko-liturgiczny. Poszukując właściwego rozwiązania 

problemu, dokonując ważenia argumentów z jednej strony potrzeby jak najliczniejszego 

udziału wiernych (duchownych i świeckich) w celebracji, z drugiej trudności w ich 

zgromadzeniu ze względu na bardzo rozległy obszar diecezji, Kongregacja zaproponowała 

celebrację jednej Mszy krzyżma w kościele katedralnym lub w innym kościele o dużym 

znaczeniu dla diecezji, po której mogłyby w późniejszym czasie nastąpić celebracje Mszy 

stacyjnych (wspólnotowych) z „przyjęciem olejów” i odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich 

w innych kościołach diecezji126. 

4.3.3. Porządek celebracji 

 Błogosławieństwo olejów i konsekracja krzyżma w Wielki Czwartek jest włączona 

w strukturę celebracji eucharystycznej. Pontyfikał przewiduje dwie możliwości: 

 
123  SACRA CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS ET CULTU DIVINO, Prot. CD 446/76, 7.04.1976, w: APA. 
124  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Prot. 2369/99/L, 10.12.1999. Brak 

dostępu do pełnej treści dekretu uniemożliwia potwierdzenie, czy zezwolenie miało charakter jednorazowy 

oraz czy chodziło o celebrację w dwóch różnych dniach i w dwóch różnych kościołach.  
125  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Prot. N. 33/02/L, 14.01.2002, w: APA. 
126  Tamże: “Por otra parte, la Congregación desearía que se avanzara, paulatinamente, hacia una única 

celebración de la Misa Crismal, dado su especial carácter y el gran simbolismo que encierra la celebración 

de todo el presbiterio (o una gran representación del mismo) junto al Obispo de la Diócesis. Al mismo 

tiempo, la importancia de los días de Semana Santa no aconseja multiplicar las celebraciones. En el curso 

de estos años podría considerarse la posibilidad de mantener una celebración única de la Misa Crismal, 

presidida por el Obispo, ya sea en la Catedral ya en alguna otra iglesia importante de la Diócesis, en unión 

a los sacerdotes y con la presencia de los fieles que pudieran participar. A esto se puede añadir, por ejemplo, 

la celebración durante el tiempo pascual de algunas Misas Estacionales, en diversos lugares de la Diócesis, 

con la “recepción de los óleos” y, quizas, la renovación de las promesas sacerdotales. La ventaja de una 

celebración así, que aquí se propone solamente como un ejemplo o posibilidad, para la reflexión de Vuestra 

Excelencia, sería la de no fragmentar la celebración de la Semana Santa, teniendo en cuenta las difíciles 

circunstancias y buscando la participación del mayor número posible de fieles y sacerdotes junto al Obispo. 

Esto no excluye que se puedan buscar e indicar otras soluciones posibles”.  
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błogosławieństwo oleju chorych pod koniec modlitwy eucharystycznej, a błogosławieństwo 

oleju katechumenów i konsekracja krzyżma po Komunii (1); oraz błogosławieństwo 

wszystkich trzech olejów po liturgii słowa (2). Wydanie wzorcowe księgi liturgicznej oraz 

większość tłumaczeń na języki narodowe zachowuje pewną preferencję na rzecz pierwszej 

formy, podczas gdy konferencja episkopatu Włoch zdaje się preferować formę drugą127.  

 Mszę sprawuje się zgodnie z porządkiem koncelebry aż do homilii, w której biskup 

przemawia do swoich prezbiterów i wiernych na temat kapłańskiego namaszczenia, 

zachęcając prezbiterów do wierności w wykonywaniu swojego zadania i zapraszając ich do 

publicznego odnowienia przyrzeczeń kapłańskich 128 . Po homilii następuje odnowienie 

przyrzeczeń kapłańskich129, wprowadzone do liturgii Kościoła łacińskiego decyzją Świętej 

Kongregacji Kultu Bożego z dnia 6 marca 1970 roku130, będącą odpowiedzią na list okólny 

Świętej Kongregacji Duchowieństwa do przewodniczących konferencji biskupów z dnia 

4 listopada 1969 roku o stałym kształceniu i formacji duchowieństwa, szczególnie 

młodszego131. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich wieńczy szczególna forma modlitwy 

powszechnej, w której biskup wzywa wiernych do modlitwy za kapłanów132.  

 Po tej modlitwie powszechnej następuje uroczyste przyniesienie olejów. Diakoni lub 

prezbiterzy oraz posługujący i wierni wyznaczeni do przyniesienia naczyń z olejami udają 

się do zakrystii lub do innego miejsca, w którym są przygotowane te dary. Następnie 

w uroczystej procesji przez kościół wracają do ołtarza w następującej kolejności: najpierw 

idzie posługujący z naczyniem z balsamem lub wonnościami (o ile biskup lub ktoś inny 

 
127  We włoskim wydaniu pontyfikału wprowadzono adaptację polegającą na opisaniu celebracji w sposób 

pełny, gdy błogosławieństwo wszystkich trzech olejów dokonuje się po liturgii słowa, pozostawiając drugą 

formę opisaną jedynie w formie odesłań. Pontyfikał łaciński i inne tłumaczenia stosują odwrotne 

rozwiązanie. Por. Pontificale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e 

promulgato da Papa Paolo VI, Benedizione degli oli e dedicazione della chiesa e dell'altare, Conferenza 

Episcopale Italiana, Roma 1980, s. 18-25. 
128  Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, editio typica…, s. 239; Caeremoniale episcoporum…, nr 280, s. 84; Missale 

Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI 

promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, editio typica tertia emendata…, s. 292. 
129  Caeremoniale episcoporum…, nr 280, s. 84; Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici 

Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura 

recognitum, editio typica tertia emendata…, s. 292-293. 
130  SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Renovatio promissionum sacerdotalem Feria V Hebdomadae 

Sanctae, Notitiae 6 (1970), s. 86-89. 
131  SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, Litterae Circulares ad Conferentiarum Episcopalium Praesides de 

permanenti cleri, maxime iunioris, institutione et formatione secundum placita Congregationis Plenariae 

die 18 Octobris anno 1968 habitae, 4.11.1969, nr 9, AAS 62 (1970), s. 127. 
132  Caeremoniale episcoporum…, nr 281, s. 84; Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici 

Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura 

recognitum, editio typica tertia emendata…, s. 292-293. 
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w jego imieniu nie dokonał wcześniej przed mszą zmieszania oliwy z balsamem), następnie 

posługujący niosący naczynie z olejem katechumenów (jeśli będzie błogosławiony), za nim 

– posługujący niosący naczynie z olejem chorych, a na końcu diakon lub prezbiter niosący 

olej na krzyżmo. Jako ostatni w procesji idą wierni niosący chleb, wino i wodę do 

Eucharystii. W czasie procesji śpiewa się hymn Przyjmij pieśń, Odkupicielu, w którym 

wspólnota prosi Boga o pobłogosławienie oleju krzyżma. Gdy procesja dojdzie do ołtarza 

lub katedry biskup odbiera dary, które są mu przedstawiane w następujący sposób. Jako 

pierwszy do biskupa podchodzi diakon lub prezbiter niosący naczynie z olejem na krzyżmo 

święte, które przedstawia biskupowi mówiąc głośno „Olej na święte krzyżmo”. Biskup je 

odbiera, a posługujący zanosi je na przygotowany stół. Potem w taki sam sposób podchodzi 

posługujący niosący olej chorych, mówiąc „Olej chorych”, i posługujący niosący olej 

katechumenów mówiąc „Olej katechumenów”133. 

 Jeśli stosuje się pierwszą formę obrzędu dalej Msza odbywa się jak zwykle aż do 

końca modlitwy eucharystycznej. Jeśli odmawia się I modlitwę eucharystyczną, czyli Kanon 

rzymski, zanim biskup wypowie słowa „Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, 

wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz”, a w innych modlitwach przed doksologią 

końcową posługujący przynosi do ołtarza naczynie z olejem chorych i staje przed biskupem. 

Biskup błogosławi olej odmawiając następującą modlitwę:  

„Boże, Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych, 

wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary: prosimy Cię, Boże, ześlij z niebios Twojego 

Ducha Świętego Pocieszyciela, by Jego moc przeniknęła ten olej, który za Twoją sprawą 

wydało żywe drzewo dla pokrzepienia ciała. Niech Twoje święte błogosławieństwo sprawi, 

by ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony, 

aby uwalniał od wszelkich cierpień, chorób i słabości. Boże, niech to będzie Twój święty 

olej dla nas przez Ciebie poświęcony, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. (Który z Tobą 

żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.)”134.  

 
133  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 16-19, s. 9-11; Caeremoniale episcoporum…, 

nr 282-284, s. 84-85. 
134  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 20, s. 11-12: “Deus, totíus consolatiónis Pater, 

qui per Flíium tuum infirmántium languóribus medéri voluísti, oratióni fídei adésto propítius: emítte, 

quæsumus, Spíritum tuum Sanctum Paráclitum de cælis in hanc pinguédinem ólei, quam de víridi ligno 

prodúcere dignátus es ad refectiónem córporis, ut tua sancta benedictióne sit omni, qui hoc unguénto 

perúngitur, tutámen córporis, ánimæ ac spiritus, ad evacuándos omnes dolóres, omnes infirmitátes, 

omnémque ægritúdinem. Sit óleum tuum sanctum, Dómine, nobis a te benedíctum in nómine Dómini nostri 

Iesu Christi. (Qui tecum vivit et regnat in sæcula sæculórum, R. Amen)”. Tekst polski: Pontyfikał Rzymski 
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Po błogosławieństwie naczynie z olejem chorych posługujący zanosi na odpowiednie 

miejsce, a Msza święta przebiega dalej w zwykły sposób, aż do modlitwy pokomunijnej135. 

  Jeśli biskup zamierza pobłogosławić olej katechumenów dokonuje się tego po 

modlitwie po Komunii, przed konsekracją krzyżma. Naczynia z olejami do błogosławienia 

umieszcza się w prezbiterium. Biskup staje przy tym stole a wokół biskupa wieńcem 

ustawiają się prezbiterzy koncelebrujący. Gdy wszystko jest przygotowane biskup 

z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę błogosławieństwa oleju katechumenów:  

„Boże, mocy i obrono Twego ludu, Ty stworzyłeś olej, symbol siły, racz pobłogosławić ten 

olej, udziel męstwa katechumenom, którzy będą nim namaszczeni, aby przyjmując mądrość 

i moc od Ciebie, rozumieli głębiej Ewangelię Chrystusa, śmiało podejmowali trudy 

chrześcijańskiego życia i stawszy się godnymi przybrania za synów, radowali się 

z odrodzenia i życia w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.”136.  

Błogosławieństwo to można opuścić, gdy konferencja biskupów podejmie uchwałę 

o niestosowaniu oleju katechumenów137. 

 Następnie odbywa się konsekracja krzyżma, czyli najuroczystszy i główny akt tej 

celebracji. Jeśli wcześniej nie zmieszano oliwy z wonnościami, biskup wlewa balsam lub 

inne wonne olejki do oleju na krzyżmo święte i w ten sposób przyrządza krzyżmo. Potem 

wzywa wiernych do modlitwy w milczeniu:  

„Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby pobłogosławił i poświęcił ten wonny 

olej, niech ci, którzy będą nim na zewnątrz namaszczeni, otrzymają namaszczenie 

wewnętrzne i staną się godnymi Boskiego odkupienia”138.  

 
odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany 

z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów…, s. 16. 
135  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 20, s. 11-12; Caeremoniale episcoporum…, nr 

285, s. 85. 
136  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 22, s. 12: “Deus, plebis tuæ virtus et præsídium, 

qui signum róboris in ólei creatúra posuísti, hoc óleum benedícere dignéris; et catechúmenis, qui eo 

liniéntur, concéde fortitúdinem, ut, divínam sapiéntiam et virtútem accipiéntes, Evangélium Christi tui 

áltius intéllegant, magno ánimo labóres vitæ christiánæ aggrediántur, et, digni adoptiónis filiórum effécti, 

se in Ecclésia tua renásci et vívere læténtur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen”. Tekst polski: 

Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego 

II wydane z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów…, s. 17. 
137 Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 21-22, s. 12; Caeremoniale episcoporum…, nr 286-

288, s. 85-86. 
138 Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 24, s. 13: Orémus, fratres caríssimi, Deum Patrem 

omnipoténtem, ut hoc unguéntum benedícat et sanctíficet; qui vero extérius inde perúncti fúerint, liniántur 
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Po modlitwie w milczeniu biskup jeśli chce i uważa to za właściwe tchnie jeden raz 

nad otworem naczynia z krzyżmem. Następnie odmawia jedną z dwóch zaproponowanych 

modlitw konsekracyjnych:  

„Boże, od Ciebie pochodzi wszelki wzrost i postęp duchowy, przyjmij łaskawie hołd 

radosnej wdzięczności, jaki Ci składa przez nasze usta Kościół pełen wesela. Ty bowiem na 

początku kazałeś ziemi zrodzić drzewa wydające owoce, a wśród nich drzewa dostarczające 

oliwy, która miała służyć do przyrządzania krzyżma świętego. Już Dawid oglądając duchem 

proroczym sakramenty Twej łaski, zapowiedział w pieśni, że namaszczenie olejem rozweseli 

nasze oblicza. A gdy wody potopu obmyły świat z jego grzechów, gołębica zwiastowała 

ziemi pokój, przynosząc gałązkę oliwną, zapowiedź przyszłego daru. Znaki te w czasach 

Nowego Przymierza wyraźnie się spełniły, gdy po zgładzeniu w wodzie chrztu wszystkich 

popełnionych występków, namaszczenie tym olejem sprawia, że nasze twarze jaśnieją 

radością i pokojem. Dlatego też Mojżeszowi, Twojemu słudze, wydałeś polecenie, by swego 

brata Aarona, po uprzednim obmyciu wodą, ustanowił kapłanem przez namaszczenie tym 

olejem. Jeszcze większe wyróżnianie spotkało ten olej, gdy Twój Syn, a nasz Pan Jezus 

Chrystus, zażądał od Jana obmycia w wodach Jordanu. Wtedy bowiem zesłałeś nań Ducha 

Świętego w postaci gołębicy, a głosem z nieba dałeś świadectwo, że On jest tym 

Jednorodzonym, w którym sobie najbardziej upodobałeś. W ten sposób chciałeś wyraźnie 

potwierdzić, że Jego to prorok Dawid w natchnieniu wysławiał pieśnią jako namaszczonego 

olejem radości przed tymi, co losy z Nim dzielą. Błagamy Ciebie, Boże, uświęć swoim 

błogosławieństwem ten olej, niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem 

potęgi Chrystusa, Twojego Syna. Od Jego świętego imienia wzięło swą nazwę krzyżmo, 

którym namaszczałeś kapłanów i królów, proroków i męczenników. Niechaj Twoja moc 

uczyni to krzyżmo sakramentalnym znakiem pełnego zbawienia i życia dla tych, którzy mają 

się odnowić przez obmycie wodą chrztu świętego. Niech wszyscy ochrzczeni, przeniknięci 

świętym namaszczeniem i uwolnieni od grzechu pierworodnego, staną się Twoją świątynią 

i wydają woń niewinnego życia. Niech zgodnie z Twoim postanowieniem, otrzymując 

godność królewską, kapłańską i prorocką, przyobleką się w szatę niezniszczalnej łaski. 

Niechaj dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego olej ten stanie się krzyżmem zbawienia 

i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.”139  

 
intérius, et divínæ redemptiónis digni reddántur”. Tekst polski: Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z 

postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydane z upoważnienia papieża Pawła 

VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów…, s. 18. 
139  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 25, s. 13-15: “Deus, incrementórum ómnium et 

proféctuum spiritálium auctor, gratulatiónis obséquium súscipe benígnus, quod voce nostra lætánter tibi 
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lub  

„Boże, Ty ustanowiłeś sakramenty i darzysz nas życiem, dzięki składamy Twojej 

niewysłowionej miłości: Ty zapowiedziałeś w dziejach Starego Przymierza misterium 

oleju, które daje uświęcenie, i gdy nadeszła pełnia czasów objawiłeś je ze szczególnym 

blaskiem w Twoim umiłowanym Synu. Albowiem Twój Syn, a nasz Pan, dokonawszy przez 

misterium paschalne zbawienia rodzaju ludzkiego, napełnił Twój Kościół Duchem 

Świętym i w cudowny sposób wyposażył łaskami z nieba, aby za Jego pośrednictwem 

spełniać w świecie dzieło zbawienia. Odtąd przez święte misterium krzyżma tak rozdzielasz 

ludziom bogactwa swej łaski, że Twoje dzieci, odrodzone w wodzie chrztu, przez 

namaszczenie otrzymują moc Ducha Świętego i upodobnione do Chrystusa, uczestniczą 

w Jego posłannictwie prorockim, kapłańskim i królewskim. Błagamy Ciebie, Boże, niech 

moc Twojej łaski sprawi, aby ten olej zmieszany z wonnościami stał się dla nas sakramentem 

przynoszącym Twoje błogosławieństwo. Ześlij hojnie dary Ducha Świętego na braci 

naszych, którzy zostaną nim namaszczeni. Miejsca i rzeczy namaszczone świętym olejem 

napełnij blaskiem świętości. Przede wszystkim jednak spraw, aby przez sakramenty, 

w których będzie użyty ten olej, wzrastał Twój Kościół, aż dojdzie do tej pełni, w której Ty, 

jaśniejący światłem wiekuistym, będziesz wszystkim dla wszystkich z Chrystusem w Duchu 

Świętym, przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.”140.  

 
reddit Ecclésia.Tu enim in princípio terram prodúcere fructífera ligna iussísti, inter quæ huius pinguíssimi 

liquóris minístræ olívæ nasceréntur, quarum fructus sacro chrísmati deservíret. Nam et David, prophético 

spíritu grátiæ tuæ sacraménta prænóscens, vultus nostros in óleo exhilarándos esse cantávit; et, cum mundi 

crímina dilúvio quondam expiaréntur effúso, similitúdinem futúri múneris colúmba demónstrans per olívæ 

ramum pacem terris rédditam nuntiávit. Quod in novíssimis tempóribus maniféstis est efféctibus 

declarátum, cum, baptísmatis aquis ómnium críminum commíssa deléntibus, hæc ólei únctio vultus nostros 

iucúndos éfficit ac serénos. Inde étiam Móysi fámulo tuo mandátum dedísti, ut Aaron fratrem suum, prius 

aqua lotum, per infusiónem huius unguénti eonstitúeret sacerdótem. Accéssit ad hoc et ámplior honor, cum 

Fílius tuus lesus Christus, Dóminus noster, lavári se a loánne undis Iordánicis exegísset, tunc enim, Spíritu 

Sancto in colúmbæ similitúdine désuper misso, subsequéntis vocis testimónio declarásti in ipso Unigénito 

tibi óptime complacuísse, et maniféste visus es comprobáre eum óleo lætítiæ præ consórtibus suis 

ungéndum David prophéta, mente præsága, cecínerat. Te ígitur deprecámur, Dómine, ut huius creatúræ 

pinguédinem sanctificáre tua benedictióne dignéris, et ei Sancti Spíritus immiscére virtútem, cooperánte 

Christi tui poténtia, a cuius sancto nómine chrisma nomen accépit, unde unxísti sacerdótes, reges, prophétas 

et mártyres tuos; ut spiritális lavácri baptísmate renovándis creatúram chrísmatis in sacraméntum perféctæ 

salútis vitæque confírmes; ut, sanctificatióne unctiónis infúsa et corruptióne primæ nativitátis absórpta, 

templum tuæ maiestátis effécti, acceptábilis vitæ innocéntia redoléscant; ut, secúndum constitutiónis tuæ 

sacraméntum, régio et sacerdotáli propheticóque honóre perfúsi, vestiménto incorrúpti múneris induántur; 

ut sit his, qui renáti fúerint ex aqua et Spíritu Sancto, chrisma salútis, eósque ætérnæ vitæ partícipes et 

cæléstis glóriae fáciat esse consórtes. Per Christum Dóminum nostrum. V. Amen”. Tekst polski: Pontyfikał 

Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydane 

z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy błogosławieństwa olejów…, s. 18-20. 
140  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 25, s. 15-16: „Deus, sacramentórum auctor 

vitæque largítor, grátias ágimus ineffábili pietáti tuæ, qui sanctificatiónis ólei mystérium in antíquo fœdere 

adumbrásti, et, ubi venit témporum plenitúdo, in dilécto Fílio tuo singuláriter effulgére voluísti. Cum enim 

Fílius tuus, Dóminus noster, pascháli sacraménto humánum genus salvum fecísset, Ecclésiam tuam replévit 

Spíritu Sancto, et cæléstibus munéribus mirabíliter instrúxit, ut per eam salútis opus in mundo complerétur. 
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W czasie modlitwy od słów „Błagamy Ciebie, Boże, uświęć swoim 

błogosławieństwem ten olej” albo w drugiej modlitwie „Błagamy Cię, Boże, niech moc 

Twojej łaski sprawi” wszyscy prezbiterzy koncelebrujący z biskupem wyciągają prawą rękę 

w stronę krzyżma i stoją tak w milczeniu aż do zakończenia oracji141.  

 Następnie biskup udziela błogosławieństwa na zakończenie Mszy i gdy nałoży 

kadzidło do kadzielnicy wyrusza procesja do zakrystii z pobłogosławionymi olejami przy 

śpiewie niektórych wersetów hymnu „Przyjmij pieśń, Odkupicielu”142.  

 Jeśli racje duszpasterskie przemawiają za pobłogosławieniem wszystkich olejów po 

liturgii słowa, po ich przeniesieniu do ołtarza tak jak powyżej opisano, w prezbiterium 

umieszcza się stół na którym umieszcza się wszystkie trzy oleje. Biskup i prezbiterzy stają 

wokół tego stołu i wykonują czynności tak jak w opisanym wyżej porządku, lecz najpierw 

błogosławi się olej chorych, następnie olej katechumenów, a na końcu konsekruje się 

krzyżmo. Po dokonaniu konsekracji krzyżma następuje przygotowanie darów i liturgia 

eucharystyczna toczy się według zwykłego porządku koncelebry143. 

4.3.4. Przechowywanie olejów 

 Pontyfikał rzymski zachęca biskupa, aby po zakończonej liturgii Mszy krzyżma 

w zakrystii pouczył odpowiednio prezbiterów, jak należy obchodzić się z olejami świętymi, 

jak je otaczać czcią i starannie przechowywać144. Z obowiązkiem kanonicznym starannego 

 
Exínde sacro chrísmatis mystério divítias gratiárum tuárum homínibus ita dispénsas, ut fílii tui, baptísmatis 

lavácro renáti, Spíritus unctióne firméntur, et, Christo tuo confórmes effécti, eius prophéticum, sacerdotále 

regaléque munus partícipent. Te ígitur deprecámur, Dómine, ut, per tuæ grátiæ virtútem, hæc arómatis et 

ólei commíxtio fiat nobis benedictiónis tuæ sacraméntum; in fratres nostros, hac unctióne conspérsos, 

Sancti Spíritus dona lárgiter effúnde; loca vel res, sacris óleis signáta, splendóre sanctitátis exórna; sed in 

primis, huius unguénti mystério, Ecclésiæ tuæ pérfice augméntum, donec ad illam plenitúdinis crescat 

mensúram, qua tu, ætérna luce refúlgens, ómnia ómnibus eris cum Christo in Spíritu Sancto, per ómnia 

sæcula sæculórum. R. Amen”. Tekst polski: Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem 

Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydane z upoważnienia papieża Pawła VI, Obrzędy 

błogosławieństwa olejów…, s. 21-22. 
141  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 23-25, s. 13-16; Caeremoniale episcoporum…, 

nr 289-290, s. 86. 
142  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 27, s. 16; Caeremoniale episcoporum…, nr 292-

293, s. 86. 
143  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 26, s. 16; Caeremoniale episcoporum…, nr 291, 

s. 86. 
144  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo benedicendi oleum…, nr 28, s. 16; Caeremoniale episcoporum…, nr 294, 

s. 86. 
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przechowywania olejów, wyrażonym w kan. 847 § 2 KPK/83 łączy się sugestia uroczystego 

przyjęcia pobłogosławionych olejów we wspólnocie parafialnej. 

 Już włoskie wydanie Pontyfikału rzymskiego, przygotowane przez Konferencję 

Episkopatu Włoch w 1980 roku sugerowało, że wypada, aby oleje pobłogosławione przez 

biskupa w Wielki Czwartek zostały przedstawione i przyjęte we wspólnocie parafialnej145. 

Kongregacja Kultu Bożego zaproponowała całemu Kościołowi łacińskiemu to rozwiązanie 

w liście okólnym z 1988 roku, zalecając, że może się odbyć w poszczególnych parafiach 

albo podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, albo w innym odpowiednim czasie. Zaleca się 

dokonanie tego aktu, aby pouczyć wiernych o użyciu i skutkach stosowania 

pobłogosławionych olejów i konsekrowanego krzyżma w życiu chrześcijańskim 146 . 

W formie normy prawno-liturgicznej propozycję tę ujęto w trzecim wydaniu wzorcowym 

Mszału rzymskiego ogłoszonym przez papieża Jana Pawła II (1978-2005) w 2002 roku147. 

Jednym z proponowanych dni na celebrację tego obrzędu oprócz Wielkiego Czwartku 

Wieczerzy Pańskiej jest Wielka Sobota, o ile wierni będą mogli się podczas niej zgromadzić, 

np. wraz z poranną celebracją wspólnotową Liturgii godzin (np. Godziny czytań lub 

Jutrzni)148. 

 Łacińskie wydania wzorcowe ksiąg liturgicznych nie zawierają opisu takiego 

obrzędu, dlatego konferencje biskupów są upoważnione do jego przygotowania. 

Ewentualnie dla własnego Kościoła partykularnego taki obrzęd może przygotować i polecić 

stosować biskup diecezjalny, korzystając z prerogatywy wyrażonej w kan. 838 § 4 KPK/83.  

Konferencja Episkopatu Włoch wskazuje, że w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej, 

albo w innym dniu, jeśli Msza krzyżma nie była odprawiana w Wielki Czwartek, prezbiter 

i usługujący niosą naczynia z olejami do ołtarza w procesji wejścia, a następnie umieszczają 

je na przygotowanym stole. Kapłan może okadzić oleje podczas okadzania ołtarza na 

początku Mszy. Po wstępnym pozdrowieniu, zanim wprowadzi do liturgii dnia, zwraca się 

do wiernych, mówiąc o dokonanym przez biskupa błogosławieństwie i znaczeniu nowych 

olejów w życiu wspólnoty chrześcijańskim. Potem oleje odnosi się na przygotowane do ich 

przechowywania miejsce, a Mszę odprawia się dalej jak zwykle149.  

 
145  Pontificale Romano riformato…, nr 28, s. 26. 
146  CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Litterae circulares de Festis Paschalibus…, nr 36, s. 89 
147  Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, editio typica tertia emendata…, s. 296. 
148  J. ALDAZÁBAL, El Triduo Pasqual, Barcelona 1998, s. 75; La celebración de la Semana Santa, ed. J. 

ALDAZÁBAL, Barcelona 2005, s. 126-127. 
149  Pontificale Romano riformato…, nr 28, s. 26. 
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Konferencja Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki przedłożyła 

stosowny obrzęd do aprobaty Stolicy Apostolskiej i uzyskała dla niego zatwierdzenie 

w 1989 roku. Następnie przygotowała nowy obrzęd, włączony później do dodatku do mszału 

ad interim (przewidywał dialogowaną formę prezentacji olejów, dokonywanej podczas 

procesji z darami). Ponieważ ten nowy ryt nie uzyskał stosownego recognitio wraz z nowym 

mszałem, zasugerowano, aby dokonywać go zgodnie z obrzędem zatwierdzonym w 1989. 

W zasadniczej części odpowiada on temu, co wskazała Konferencja Episkopatu Włoch, 

dodając następujące propozycje formuł przedstawienia olejów:  

„Olej chorych – Ten olej chorych został pobłogosławiony przez naszego biskupa, aby leczył 

ciało, duszę i ducha. Niech chorzy, którzy będą nim namaszczeni, doświadczą współczucia 

Chrystusa i Jego zbawczej miłości.  

Olej katechumenów – Ten olej katechumenów został pobłogosławiony przez naszego 

biskupa do namaszczania tych, którzy przygotowują się do chrztu. Niech przez namaszczenie 

tym olejem zostaną umocnieni przez Chrystusa, aby opierać się mocy Szatana i odrzucać zło 

w każdej jego postaci i niech też przygotuje ich na zbawczą wodę chrztu.  

Krzyżmo święte – To święte krzyżmo, mieszanina oliwy i wonności, zostało konsekrowane 

przez naszego biskupa i prezbiterów naszej diecezji. Będzie używane do namaszczania 

dzieci po chrzcie, tych którzy będą bierzmowani, kapłanów i biskupów podczas ich święceń, 

ołtarzy i kościołów podczas ich poświęcenia”150. 

Ustawodawca w kan. 847 § 2 KPK/83 na proboszczów nałożył obowiązek 

starannego przechowywania w odpowiednim miejscu olejów świętych otrzymanych od 

własnego biskupa. Przepis ten treściowo odpowiada kan. 735 CIC/17, choć norma w nim 

wyrażona uległa znaczącemu złagodzeniu. Bowiem Kodeks pio-benedyktyński nakazywał 

przechowywanie olejów w strzeżonym i godnym miejscu pod kluczem i zabraniał trzymać 

ich w domu, chyba że przynaglała do tego konieczność lub inna rozumna przyczyna, 

a ordynariusz wyraził na to zgodę151. Analogicznie, w kan. 946 CIC/17 ustawodawca polecił 

 
150  Chants for Blessing of the Holy Oils and Parish Reception of the Holy Oils, Comittee on Divine Worship 

NewsLetter 55 (2019), s. 2-3: “Oil of the Sick – This Oil of the Sick has been blessed by our Bishop for the 

healing of body, mind, and soul. May the sick, who are anointed with it, experience the compassion of 

Christ and his saving love. Oil of Catechumens – This Oil of Catechumens has been blessed by our Bishop 

for the anointing of those preparing for Baptism. Through this anointing they are strengthened by Christ to 

resist the power of Satan and reject evil in all its forms, as they prepare for the saving waters of Baptism. 

Holy Chrism – This holy Chrism, a mixture of olive oil and perfume, has been consecrated by our Bishop 

and the Priests of our Diocese. It will be used to anoint infants after Baptism, those who are to be confirmed, 

Bishops and Priests at their Ordination, and altars and churches at the time of their dedication” (tłum. 

własne). 
151  Kan. 735 CIC/17. 
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proboszczowi przechowywać olej chorych w bezpiecznym i odpowiednio ozdobionym 

miejscu w srebrnym lub blaszanym naczyniu i nie zatrzymywać go, co do zasady, 

w domu 152 . Jednak już 4 marca 1965 roku Święta Kongregacja Obrzędów dekretem 

Pientissima Mater Ecclesia udzieliła ordynariuszom upoważnienia do wydawania zezwoleń 

na noszenie przy sobie przez kapłanów oleju chorych, gdy przemawiają za tym okoliczności, 

np. konieczność nagłego udzielania sakramentu namaszczenia chorych podczas podróży153. 

Biskupi Polscy zebrani na 136. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w dniach 4-5 maja 

1973 roku polecili wręcz, aby kapłani prowadzący pojazdy mechaniczne lub korzystający 

z nich mieli zawsze przy sobie olej chorych, przypominając o konieczności przechowywania 

ich odpowiednim naczyniu w godnym miejscu ze względu na należny im szacunek 

religijny154. 

Porównanie literalnego brzmienia wspomnianych kanonów Kodeksu 

promulgowanego przez Benedykta XV i Kodeksu Jana Pawła II wskazuje, że istotne zmiany 

zaszły w procesie rewizji przeprowadzonej przez Papieską Komisję Odnowy Kodeksu 

Prawa Kanonicznego. W ramach tej Komisji za rewizję kanonu o przechowywaniu olejów 

odpowiedzialna była grupa studyjna De Sacramentis.  

Już w pierwszej relacji przygotowawczej z 21 stycznia 1967 roku abp Schneider 

zaproponował nową formułę tego przepisu: „Proboszcz powinien prosić o oleje swojego 

ordynariusza i przechowywać je starannie w odpowiednim miejscu”155. Inną propozycję 

w swoim wotum przedłożył Medina: „Proboszcz powinien prosić o oleje święte swojego 

ordynariusza i przechowywać je starannie w kościele w bezpiecznym i odpowiednim 

miejscu pod kluczem. Gdy zaś pojawi się słuszna i rozumna przyczyna, każdemu kapłanowi 

wolno przechowywać oleje święte, zwłaszcza olej chorych, w domu lub także nosić ze sobą 

do sprawowania sakramentów w przypadku konieczności”156. Uzasadnieniem dla zmiany 

dyscypliny były najnowsze decyzje w sprawie oleju chorych oraz praktyka życia. Jego 

 
152  Kan. 946 CIC/17. 
153  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum Ordinariis locorum conceditur facultas permittendi sacerdotibus 

sacruminfirmorum Oleum secum deferendi Pientissima Mater Ecclesia, 4.03.1965, AAS 57 (1965), s. 409. 
154  Komunikat 136 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 7.05.1973, nr 6, w: Komunikaty Konferencji 

Episkopatu Polski 1945-2000, red. J. ŻARYN, Warszawa – Poznań 2006, s. 129. 
155  J. SCHNEIDER, Relatio. Normae generales…, s. 12: “Canon 735: Parochus olea sacra a suo Ordinario petere 

debet et in decenti custodia diligenter asservare” (tłum. własne). 
156  G. MEDINA, Schema canonum „De sacra Ecclesiae Liturgia” nec non „De Sacramentis in communi”, 

14.06.1966, s. 3, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. 

Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I, [s.l.] [s.d.]: “735. – Parochus olea sacra a suo 

Ordinario petere debet et in ecclesia in tuta ac decenti custodia sub clavi diligenter asservare. Accedente 

iusta ac rationali causa, cuilibet sacerdoti licet sacra olea, praesertim vero oleum infirmorum, domi 

asservare vel etiam secum portare ad sacramenta in casu necessitatis celebrandis” (tłum. własne). 
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zdaniem wyraźnie pastoralny cel wyrażony w proponowanym przepisie sprawia, że nie 

dojdzie do dewaluacji dyscypliny157. Tak samo Carbone sugerował wzięcie pod uwagę przy 

dokonywaniu rewizji kanonu zezwolenia na noszenie ze sobą oleju chorych zgodnie 

z decyzją Świętej Kongregacji Obrzędów158. W tym duchu wypowiedział się też Bertrams159 

i Semmelroth160. Odnosząc się do kan. 735 CIC/17 w perspektywie jego reformy, Leite nie 

widział racji dla utrzymywania takiego poważnego zobowiązania, by nie przechowywać 

olejów w domu, ani też konieczności uzyskiwania na to zezwolenia ordynariusza. Ponieważ 

jednak odnosi się to głównie do oleju chorych, jego zdaniem lepiej umieścić stosowną normę 

wśród kanonów o namaszczeniu chorych161. Konsultor Mbunga proponował zastąpienie 

drugiej części kanonu następującą frazą: „gdy wystąpi konieczność lub jakaś inna rozumna 

przyczyna, może przechowywać w domu także inne oleje święte”, powołując się przy tym 

na upoważnienia dla terytoriów misyjnych162.  

Powyższe propozycje zostały przedyskutowane przez członków grupy studyjnej 

podczas jej pierwszego zebrania w dniach 23 lutego – 3 marca 1967 roku. Wszyscy zgodzili 

się, że nie można pozostawić kan. 735 w brzmieniu ustalonym przez obowiązujący wówczas 

Kodeks. Kluczowym argumentem była koncesja udzielona przez Świętą Kongregację 

Obrzędów na noszenie ze sobą przez kapłanów oleju chorych. Carbone stał na stanowisku, 

 
157  Tamże: “Ius vigens temperatur secundum mentem recentiorum dispositionum et insuper attenta praxi 

hodierna. Quia vero finis clare definitur eo quod dicitur “ad sacramenta in casu necessitatis celebranda”, 

nihil timendum est quod vergat in contemptum disciplinae pastoralis paroecialis”.  
158  V. CARBONE, Animadversiones circa normas generales de Sacramentis can. 731 – 736, s. 2, w: PONTIFICIA 

COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De 

Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I…, “Attendatur ad facultatem, sacerdoti nuer concessam, Oleum 

Informorum secum deferendi ut, in casu urgenti, statim possit Sacram Infirmorum Unctionem 

administrare”. 
159  W. BERTRAMS, Prot. N. 694/66, 27.01.1967, s. 2, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI 

RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I…: 

“Can. 735. Licitum nunc est oleum sacrum in itinere secum portare, ut sacerdos in casu urgenti statim 

Unctionem Infirmorum administrare possit”.  
160  O. SEMMELROTH, Animadversiones ad canones 731-736 perficiendos vel mutandos, 5.02.1967, s. 2,, w: 

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et documenta. Coetus Studii «De 

Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I…: “Can. 735. In hoc canone respici debent ea, quae quoad 

oleum infirmorum servandum saltem in quibusdam regionibus mutata sunt”. 
161  A. LEITE, Votum de can. 731-736, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, 

Acta et documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I…: “Can. 735 – Non video 

rationem ut tam graviter urgeatur ne parochi habeant sacra olea penes se. Saltem non videtur exigenda 

Ordinarii licentia ut hoc fiat. Praeterea, quoad Oleum Infirmorum attendenda est facultati concessa ut 

sacerdotes ea secum deferant (AAS 57, 1965, 409), sed forte hoc dici melius potest cum de hoc sacramento 

agatur”. 
162  S. MBUNGA, Relatio Juridica super Sacramenta in genere et legislationem canonicam de sacrae 

Ordinistionis ministro, s. 5, w: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Acta et 

documenta. Coetus Studii «De Sacramentis» (excepto Matrimonio), vol. I…: “Can. 735 – Alera pars 

Canonis deleatur et substituatur hoc: “accedente necessitate aliave rationabili causa, etiam domi retineat 

alia sacra olea.” Ratio: Est Facultas in terris Missionum (PCS 241)” (tłum. własne). 
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że należy zachować obowiązek przechowywania olejów w kościele ze względu na 

odpowiedniość miejsca oraz na to, że pod nieobecność proboszcza inni kapłani nie będą 

mieli dostępu do oleju, gdy będzie przechowywany u niego w domu. Semmelroth preferował 

określenie „w miejscu świętym” zamiast „w kościele”. Schneider wolałby określenie 

„w odpowiednim miejscu, co do zasady, w kościele”. Sekretarz sformułował następującą 

propozycję kanonu, podzielonego na dwa paragrafy: „§ 1. Proboszcz powinien brać oleje 

święte od własnego biskupa, i przechowywać je starannie w odpowiednim miejscu 

w kościele. § 2. Każdemu kapłanowi wolno nosić ze sobą olej chorych, aby mógł udzielać 

namaszczenia chorych w przypadku konieczności”. Leite proponował dodanie, że gdy to 

konieczne olej można przechowywać w domu, lecz Bertams wskazał, że ten dodatek nie jest 

potrzebny, gdyż implicite zawiera się w proponowanym paragrafie drugim. Czasownik 

petere zamieniono na impetrare, gdyż ten drugi zawiera w sobie zarówno to, że proboszcz 

prosi o oleje i je uzyskuje 163 . Podczas ostatniego zebrania grupy studyjnej w dniach 

29 stycznia – 2 lutego 1973 roku usunięto wskazanie, że miejscem przechowywania olejów 

powinien być kościół. To rozwiązanie poparła większość konsultorów, przy sprzeciwie 

trzech: Schneider’a, Oladni’ego i Sessolo164. Finalnie, po przesunięciu numeracji i podziału 

kanonów, tekst ustalony w tej formie stał się § 2 kan. 847 KPK/83, zaś jego § 2 przeniesiono 

do norm o sakramencie chorych (kan. 1002 § 3 KPK/83).  

Obowiązująca norma prawna nie wskazuje więc, gdzie należy przechowywać oleje, 

lecz poleca, by miejsce to było odpowiednie 165 . Postuluje się, aby ze względu na 

 
163  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio Ia…, s. 20-21: “10) – Canon 735. – Conveniut omnes mutandum esse praescriptum 

huius canonic, quia facultas concessa est sacerdotibus ut oleum infirmorum secumferant, ut, in casu urgenti, 

possint sacramentum hoc ministrare (1965). Iuxta Ill.mus Carbone, servari debert obligatio servandi oleum 

in Ecclesia, qua est ratio decentiae, et quia, absente parocho, alii sacerdotes oleum non habebunt si in domo 

parochi servatur. Rev.mus P. Semmelroth censet dicendum non esse “in Ecclesia”, sed “in loco sacro”. 

Notat Exc.mus Schneider generatim intolerabile esse parochis quod quaerere debent oleum in Ecclesia; ipse 

proponit “in decenti custodia, regulariter in Ecclesia”. Proponit secretarius adiunctus ut per duas §§ 

praescripta ita enuntientur: § 1. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret, eaque in Ecclesia, decenti 

custodia, diligenter asservet. § 2. Cuilibet sacerdoti licet oleum infirmorum secumferre ut, in casu 

necessitatis, unctionem infirmorum ministrare valeat. Omnes de hoc textu conveniunt. Attamen Rev.mus 

P. Leite proponit ut addatur quod, si necessarium, etiam domi potest servari oleum. Sed, ut notat Rev.mus 

P. Bertrams, talis additio non necessaria, quia implicita est in can. § 2. Igitur textus est: Can. 735, § 1” 

“Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret, eaque in Ecclesia, decenti custodia, diligenter asservet”. 

§ 2: “Cuilibet sacerdoti licet oleum infirmorum secumferre ut, in casu necessitatis, unctionem infirmorum 

ministrare valeat”. Nota: in § 1, loco verbi “petere debet”, admittitur “impetret”, quia impetrare est “petere 

et obtinere”;  Communicationes 30 (1998), s. 72-73. 
164  PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, COETUS STUDIORUM “DE 

SACRAMENTIS”. Sessio XIa…, s. 53: “Ad canonem 7 (CIC 735). Ad § 1: Maioritas consultorum, exceptis 

Exc.mis Schneider et Oldani et Rev.mo Sessolo, praefert ut supprimatur “in Ecclesia”, ergo verba “in 

Ecclesia” cadunt”; Communicationes 32 (2000), s. 118 
165  M. DEL POZZO, Luoghi della celebrazione “sub specie iusti”. Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, 

sede, ambone, fonte battesimale, confessionale, Milano 2010, s. 147-190. 
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wykorzystywanie olejów, zwłaszcza krzyżma i oleju katechumenów, było to miejsce w 

pobliżu chrzcielnicy. Miejsce to, zwane niekiedy sacrarium oleorum, powinno być przede 

wszystkim miejscem godnym, które będzie pozwalało na przechowywanie olejów w sposób 

zabezpieczający przed jakąkolwiek formą znieważenia lub też zepsucia. Samo jego 

umiejscowienie w kościele lub kaplicy może być znakiem katechetyczno-pedagogicznym. 

Nie jest konieczne, aby było przez obrzęd liturgiczny do tego pobłogosławione, gdyż 

wzorcowe wydanie księgi De benedictionibus takiego rytu nie przewiduje. Konferencja 

Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki w adaptacji tej księgi dla własnego 

terytorium przewidziała obrzęd błogosławieństwa repozytorium olejów świętych166. Miejsce 

to powinno być wyznaczono w kościele, bezpieczne i zamykane na klucz. Pobłogosławić je 

może prezbiter lub diakon. W modlitwie błogosławieństwa przywołuje się Bożej pomocy, 

aby repozytorium olejów zawsze przypominało wspólnocie o sakramentalnych tajemnicach, 

a przez przechowywane w nim oleje umocnią lud w jedności w wierze i modlitwie z jego 

biskupem i wszystkimi członkami Kościoła i będą skutecznymi znakami miłości, jaką Bóg 

wlał w serca swoich wiernych167. 

Usunięcie z tego kanonu przepisu zezwalającego na noszenia przy sobie oleju na 

wypadek konieczności udzielenia sakramentu i pozostawienie go tylko w kontekście 

udzielania namaszczenia chorych sprawia, że nie znajduje on zastosowania do oleju krzyżma 

i oleju katechumenów. Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych w prywatnej odpowiedzi na 

pytanie, czy każdemu prezbiterowi wolno nosić ze sobą krzyżmo święte tak, jak olej 

chorych, na wypadek konieczności udzielenia sakramentu bierzmowania, odpowiedziała 

przecząco, wskazując, że habitualne noszenie ze sobą krzyżma stałoby w sprzeczności 

z wymogiem kan. 847 § 2 KPK/83, zobowiązującym do starannego przechowywania olejów 

z należną im czcią. Uzasadnienie koniecznością udzielania bierzmowania w nagłych 

 
166  Order for the blessing of a Repository for the Holy Oils, w: The Roman Ritual Revised by Decree of the 

Second Vatican Ecumenical Council and Published by Authority of Pope John Paul II. Book of Blessings 

approved for use in the Dioceses of the United States of America by the National Conference of Catholic 

Bishops and confirmed by the Apostolic See, New York 1989, s. 483-491. 
167  Tamże, nr 1149, s. 485, 489, 491: “Gracious and loving God, you anointed priests, prophets, and kings of 

old with the oil of gladness. You infuse your Church with the gifts of the Holy Spirit, and heal, comfort, 

and sanctify those anointed with oil in your name. Let this repository (these vessels) remind us always of 

your sacramental mysteries. May the holy oil of the sick, the oil of the catechumens, and holy chrism, 

confirm our unity in faith and prayer with our bishop and all the members of your Church, and be effective 

signs of the love that you pour forth into our hearts. We ask this trough Christ our Lord. R. Amen”.  
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wypadkach (w niebezpieczeństwie śmierci) nie jest wystarczające, gdyż takie sytuacje są 

wyjątkowe, a przyjęcie bierzmowania nie jest konieczne do zbawienia168.  

4.4. Błogosławienie olejów i konsekracja krzyżma poza Mszą krzyżma 

 Zwyczajnym czasem i sposobem błogosławienia oleju katechumenów i chorych 

i konsekracji krzyżma jest sprawowana w Wielki Czwartek lub w innym dniu w sytuacjach 

określonych przez prawo kościelne Msza krzyżma. Ponadto, prawodawca kościelny 

przewidział sytuacje, w których możliwe jest błogosławienie oleju chorych i oleju 

katechumenów także poza tą celebracją. Konsekracja krzyżma bez sprawowania specjalnej 

Mszy obrzędowej jest, co do zasady, zakazana.  

4.4.1. Błogosławienie oleju chorych 

 Dokonywanie błogosławieństwa oleju do namaszczania chorych najdłużej 

utrzymywało swoją samodzielność względem specjalnej celebracji Mszy krzyżma i też 

najwcześniej zauważono potrzebę dopuszczenia możliwości, by w pewnych 

okolicznościach olej ten można było pobłogosławić poza czasem właściwym 

przewidzianym w powszechnie obowiązującym prawodawstwie kościelnym.  

 Po raz pierwszy w okresie najnowszej historii prawa kanonicznego dopiero 

w upoważnieniach dziesięcioletnich z 1960 roku Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary 

zezwoliła prezbiterom na błogosławieństwo oleju chorych w przypadku prawdziwej 

konieczności169. W związku z tym upoważnieniem pojawiła się konieczność sporządzenia 

odpowiedniej formy liturgicznej, gdyż ani w Rytuale rzymskim, ani w żadnym dodatku do 

tegoż Rytuału dla niektórych miejsc (pro aliquibus locis) nie znajdował się właściwy na tę 

okoliczność formularz celebracji. Na prośbę tej Kongregacji, Święta Kongregacja Obrzędów 

dekretem z dnia 14 listopada 1960 roku określiła, że kapłan błogosławiący olej chorych 

w przypadku konieczności powinien zachować obrzęd, którego opis dołączono do tegoż 

dekretu170. Ryt miał się odbywać poza celebracją Mszy171. Korzystać z niego mogli, co do 

 
168  PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Prot. N. 14621/2014, 3.09.2014, w: APA: “Concerning the 

first question, please note that the possibility of carrying the sacred Chrism with oneself habitually for the 

purpose of administering the Sacrament of Confirmation as per canon 883, 3˚ CIC does not conform with 

the requirement of canon 847, § 2 CIC for diligent and devout custody, taking into account the 

exceptionality of the hypothesis in itself and the non-necessity of the Chrism for salvation”,  
169  SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, Fromula facultatum decennalium, Prot. n. 2150/60, nr 3, w: 

I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, s. 5. 
170  SACRA RITUUM CONGREGATIO, N. P. 55/960, 14.11.1960, w: I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, 

s. 16. 
171  Tamże, s. 107. 
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zasady, prezbiterzy, lecz Bujis uważa, że przeznaczony był także dla biskupa-misjonarza lub 

ordynariusza, który nie posiada sakry biskupiej. Biskup mógł go zastosować wówczas, 

gdyby nie mógł zwyczajnie dokonać błogosławieństwa w czasie Mszy krzyżma (którą 

również mógł sprawować poza Wielkim Czwartkiem, a nawet poza czasem zbliżonym do 

Wielkiego Czwartku), np. jeśli nie było przynajmniej dwóch posługujących wyższych 

święceń, albo zaistniała konieczność nagłego pobłogosławienia oleju chorych 172 . Tytuł 

obrzędu załączonego do dekretu Kongregacji wskazuje jednak, że misjonarze korzystający 

z upoważnień dziesięcioletnich nie byli jedynymi podmiotami uprawnionymi do jego 

stosowania. Prawdopodobnie mógł być używany także przez innych kapłanów, którzy 

zgodnie z kan. 945 CIC/17 otrzymali specjalny indult apostolski na błogosławienie oleju 

chorych. Przewidywał on bardzo prostą strukturę obrzędową, wyjętą zasadniczo z Mszy 

krzyżma. Kapłan ubrany w komżę i fioletową stułę odmawiał najpierw egzorcyzm nad 

olejem, a następnie po dialogu „Pan z wami. I z duchem twoim. Módlmy się” odmawiał 

orację błogosławieństwa, taką jaką przewidywał obowiązujący wówczas Pontyfikał 

rzymski173. 

 Ryt ten nie był stosowany długo, ponieważ już w upoważnieniach dziesięcioletnich 

wydanych przez Świętą Kongregację Ewangelizacji Narodów czyli Rozkrzewiania Wiary 

w 1971 roku nie przewidywano specjalnego indultu dla prezbiterów na błogosławienie oleju 

chorych poza Mszą krzyżma 174 . Ogólne zezwolenie, aby w przypadku prawdziwej 

konieczności każdy prezbiter mógł pobłogosławić olej chorych znalazło się w nowym 

Pontyfikale, promulgowanym w 1970 roku. Jednak do czasu promulgowania nowych 

obrzędów namaszczeniach chorych powstała luka w obrzędach błogosławienia oleju 

chorych poza Mszą krzyżma. 

 Ryt błogosławieństwa oleju chorych poza Mszą krzyżma zawierają obecnie 

obowiązujące Obrzędy namaszczeniach chorych i pasterskiej troski o nich, ogłoszone 

dekretem Świętej Kongregacji Kultu Bożego z dnia 7 grudnia 1972 roku175. Grupa studyjna 

23, działająca w ramach Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej, mając 

 
172  L. BUJIS, Facultates ordinariorum…, s. 30. 
173  SACRA CONGREGATIO RITUUM, N. P. 55/960, Adnexum II. Ritus benedicendi oleum infirmorum 

a Sacerdotibus, quibus ex peculiari Indulto Apostolico facultas facta est, servandus, w: I. TING PONG LEE, 

Facultates Apostolicae…, s. 18. 
174  SACRA CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, Formula facultatum 

decennalium Ordinariis locorum in territoriis missionum tributarum, Prot. N. 1130-71, w: I. TING PONG 

LEE, Facultates missionariae disciplinae vigenti accommodatae, Roma 1976, s. 397-401. 
175  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo unctionis… 
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świadomość, że najwyższa władza kościelna wyrazi zgodę na błogosławienie materii 

sakramentu przez prezbitera w czasie celebracji sakramentalnej już na etapie prac 

redakcyjnych przygotowywała stosowne formuły. W Schemacie nr 355 z dnia 

30 października 1969 roku przewidziano, że szafarz sakramentu może pobłogosławić olej 

po nałożeniu ręki na chorego, używając przepisanej formuły, umieszonej także w projekcie 

pontyfikału (IIa redakcja modlitwy błogosławieństwa oleju chorych) lub do wyboru 

zastosować formułę przeplataną aklamacjami wiernych (IIb redakcja). W połączonym 

obrzędzie pokuty, namaszczenia i Wiatyku proponowano formułę krótką, która nie została 

zmieniona aż do ogłoszenia wydania wzorcowego rytuału176. W kolejnym Schemacie nr 371 

z dnia 13 października 1970 roku zmodyfikowano formułę trynitarną (z aklamacjami), 

stosowaną do wyboru, nadając jej ostateczne brzmienie, zaś formuła podstawowa 

umieszczona w samym obrzędzie nadal pozostawała zgodna z redakcją projektu pontyfikału 

(IIa redakcja) z jedynie niewielkimi korektami stylistycznymi177. Już Schemat nr 374 z dnia 

 
176  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 355..., nr 74-75, 118, 205, s. 15, 25, 36: “74. Tunc 

sacerdos manus imponit super caput infirmi, nihil dicens. 75. Deinde procedit ad benedictionem Olei, si 

infra ritum benedicendum sit: Oremus. Deus, totius consolationis Pater, qui per Filium tuum infirmantium 

languoribus mederi voluisti, orationi fidei adesto propitius, ut fideles, qui ab Ecclesiae tuae presbyteris, 

manuum impositione suscepta, Unctione sancta liniuntur, remedium accipiant sacramenti. Emitte, 

quaesumus, Spiritum tuum Sanctum Paraclitum de coelis in hanc pinguedinem olei, quam de viridi ligno 

producere dignatus es ad refectionem corporis, ut tua benedictione sit omni hoc unguento peruncto tutamen 

corporis, animae ac spiritus ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnem aegritudinem. Sit 

Oleum tuum perfectum, Domine, nobis a te benedictum. In nomine Domini nostri Iesu Christi. Qui tecum 

vivit et regnat in saecula saeculorum. R. Amen. Alia formula ad libitum n. 206. (…) 118. Deinde procedit 

ad benedictionem Olei, si benedicendum sit: Benedic, Domine, hanc olei creaturam et ipsum etiam 

infirmum qui hoc lenimento perungitur. Aliae formulae ad libitum, nn. … (…). 206. Alia benedictio Olei 

infirmorum – Benedictus Deus, Pater omnipotens, qui Filium tuum in mundum misisti, ut vulnera nostra 

curaret. R. Benedictus Deus. – Benedictus Deus, Filius unigenitus, qui ad humana nostra descendens, 

pertransisti benedaciendo et sanando omnes. R. Benedictus Deus. – Benedictus Deus, Spiritus Sanctus 

Paraclitus, qui informa nostri corpori virtute firmans perpeti. R. Benedictus Deus. Adesto, Domine, 

propitius et hoc oleum, fidelium tuorum curandis angoribus praeparatum tua benedictione sanctifica, ut, 

fidei oratione intercedente, quotquot ex eo ungantur, ab omni qua detinentur infirmitate liberentur. Per 

Christum Dominum nostrum. R. Amen”.  
177  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 371…, nr 74-75, 120, 225, s. 15-16, 26, 43: “74. 

Tunc sacerdos manus imponit super caput infirmi, nihil dicens. 75. Deinde procedit ad benedictionem Olei, 

si infra ritum benedicendum sit: Oremu. Deus, totius consolationis Pater, qui per Filium tuum infirmantium 

languoribus mederi voluisti, orationi fidei adesto propitius, ut fideles, qui ab Ecclesiae tuae presbyteris, 

manuum impositione suscepta, Unctione sancta liniuntur, remedium accipiant sacramenti. Emitte, 

quaesumus, Spiritum tuum Sanctum Paraclitum de coelis in hanc pinguedinem olei, quam (de viridi ligno) 

producere dignatus es ad refectionem corporis, ut tua sancta benedictione sit omni qui hoc unguento 

perungitur, tutamen corporis, animae ac spiritus ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnem 

aegritudinem. Sit Oleum tuum sanctum, Domine, nobis a te benedictum. In nomine Domini nostri Iesu 

Christi. Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. R. Amen. Alia formula ad libitum n. 225. (…) 

120. Deinde procedit ad benedictionem Olei, si benedicendum sit: Benedic, Domine, hanc olei creaturam 

et ipsum etiam infirmum qui hoc lenimento perungitur. Aliae formulae ad libitum, n. 225 (…). 225. Alia 

benedictio Olei infirmorum – Benedictus Deus, Pater omnipotens, qui propter nos et nostram salutem 

Filium tuum in mundum misisti. R. Benedictus Deus. – Benedictus Deus, Filius unigenitus, qui ad humana 

nostra descendens, infirmitatibus moereri voluisti. R. Benedictus Deus. – Benedictus Deus, Spiritus Sanctus 

Paraclitus, qui informa nostri corpori virtute firmans perpeti. R. Benedictus Deus. Adesto, Domine, 

propitius et hoc oleum, fidelium tuorum curandis angoribus praeparatum tua benedictione sanctifica, ut, 
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30 listopada 1970 roku przewidywał wszystkie trzy formuły w ostatecznym brzmieniu, 

ogłoszonym następnie w edycji typicznej rytuału. Formuła podstawowa przyjęła brzmienie 

zgodne z pontyfikałem, wśród tekstów do wyboru umieszczono formułę z aklamacjami 

wiernych, a w obrzędzie połączonym pokuty, namaszczenia i Wiatyku formułę krótką178.  

 Rytuał rzymski przewiduje aktualnie, że poza Mszą krzyżma olej chorych może 

pobłogosławić każdy prezbiter. Wymóg konieczności takiego działania i warunek 

dokonywania tego tylko w czasie celebracji sakramentu namaszczenia, nałożony przez kan. 

999 nr 2 KPK/83 pozwala wyprowadzić wniosek, że bez specjalnego zezwolenia Stolicy 

Apostolskiej nie wolno tego dokonywać poza celebracją sakramentu. Część rytuału 

zatytułowana Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae umieszcza 

błogosławieństwo oleju chorych w zwyczajnej liturgii sakramentu po nałożeniu rąk na 

chorego. Prezbiter błogosławi materię odmawiając modlitwę wskazaną w księdze 

liturgicznej (taką samą, jaką przepisuje także pontyfikał na Mszę krzyżma)179 albo inną 

formułę dialogowaną z wezwaniami trynitarnymi, analogiczną do modlitwy dziękczynnej 

nad olejem, odmawianej wówczas, gdy szafarz posługuje się olejem pobłogosławionym 

uprzednio przez biskupa180. W obrzędzie połączonym pokuty, namaszczenia i Wiatyku 

 
fidei oratione intercedente, quotquot ex eo ungantur, ab omni qua detinentur infirmitate liberentur. Per 

Christum Dominum nostrum. R. Amen”. 
178  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 374…, nr 74-75, 120, 225, s. 15-16, 26, 43, w: “74. 

Tunc sacerdos manus imponit super caput infirmi, nihil dicens. 75. Deinde procedit ad benedictionem Olei, 

si infra ritum benedicendum sit: Oremu. Deus, totius consolationis Pater, qui per Filium tuum infirmantium 

languoribus mederi voluisti, orationi fidei adesto propitius: emitte, quaesumus, Spiritum tuum Sanctum 

Paraclitum de coelis in hanc pinguedinem olei, quam de viridi ligno producere dignatus es ad refectionem 

corporis, ut tua sancta benedictione sit omni qui hoc unguento perungitur, tutamen corporis, animae ac 

spiritus ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnem aegritudinem. Sit Oleum tuum sanctum, 

Domine, nobis a te benedictum in nomine Domini nostri Iesu Christi. Qui tecum vivit et regnat in saecula 

saeculorum. R. Amen. Alia formula ad libitum n. 225. (…) 120. Deinde procedit ad benedictionem Olei, si 

benedicendum sit: Benedic, Domine, hanc olei creaturam et ipsum etiam infirmum qui hoc lenimento 

perungitur. Aliae formulae ad libitum, n. 225 (…). 225. Alia benedictio Olei infirmorum – Benedictus 

Deus, Pater omnipotens, qui propter nos et nostram salutem Filium tuum in mundum misisti. R. Benedictus 

Deus. – Benedictus Deus, Filius unigenitus, qui ad humana nostra descendens, infirmitatibus nostris mederi 

voluisti. R. Benedictus Deus. – Benedictus Deus, Spiritus Sanctus Paraclitus, qui infirma nostri corpori 

virtute firmans perpeti. R. Benedictus Deus. Adesto, Domine, propitius et hoc oleum, fidelium tuorum 

curandis angoribus praeparatum tua benedictione sanctifica, ut, fidei oratione intercedente, quotquot ex eo 

ungantur, ab omni qua detinentur infirmitate liberentur. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen”. 
179  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo unctionis…, nr 75, s. 33-34: “Orémus. Deus, totíus consolatiónis Pater, qui per 

Flíium tuum infirmántium languóribus medéri voluísti, oratióni fídei adésto propítius: emítte, quæsumus, 

Spíritum tuum Sanctum Paráclitum de cælis in hanc pinguédinem ólei, quam de víridi ligno prodúcere 

dignátus es ad refectiónem córporis, ut tua sancta benedictióne sit omni, qui hoc unguénto perúngitur, 

tutámen córporis, ánimæ ac spiritus, ad evacuándos omnes dolóres, omnes infirmitátes, omnémque 

ægritúdinem. Sit óleum tuum sanctum, Dómine, nobis a te benedíctum in nómine Dómini nostri Iesu 

Christi. Qui tecum vivit et regnat in sæcula sæculórum, R. Amen”. Tekst polski: Sakramenty chorych…, 

s. 141-142. 
180  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo unctionis…, nr 245, s. 76: “– Benedíctus Deus, Pater omnípotens, qui propter 
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można zastosować skróconą formułę błogosławieństwa oleju: „Pobłogosław, Panie, ten olej 

i chorego, który nim będzie namaszczony” lub formuły wcześniej wskazane 181 . Warto 

wspomnieć, że adaptacja rytuału dla krajów francuskojęzycznych przewiduje też trzecią 

modlitwę błogosławieństwa do wyboru: „Panie, przez ten olej, który teraz błogosławimy, 

daj ulgę tym, który są poddani próbie, wejrzyj na modlitwę naszej wiary i uwolnij od ciężaru 

choroby tego (N.), który ma otrzymać święte namaszczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen”182. 

 Należy postawić jednak pytanie, w jaki sposób olej chorych może pobłogosławić 

prezbiter, stojący na czele jakiegoś Kościoła partykularnego i z tego powodu zrównany 

w prawie z biskupem diecezjalnym, który uprawnienie do takiego działa posiada ipso iure 

na mocy kan. 999 nr 1 KPK/83. Nie może bowiem bez specjalnego indultu Stolicy 

Apostolskiej sprawować Mszy krzyżma i wówczas skorzystać z przysługującego mu prawa 

pobłogosławienia oleju. Z kolei olej błogosławiony w czasie sprawowania sakramentu, po 

zakończonej celebracji należy spalić. Wydaje się więc, że w tej sytuacji, podczas 

wspólnotowego namaszczenia chorych mógłby pobłogosławić olej, używany następnie 

przez prezbiterów w zwyczajnej posłudze. Stolica Apostolska mogłaby także wydać inne 

normy i umieścić je w odpowiedniej księdze liturgicznej. W przeciwnym razie udzielenie 

takim prezbiterom prawa błogosławienia oleju chorych ipso iure należałoby uznać za 

superfluum.  

 Kan. 999 KPK/83 przewiduje możliwość udzielenia przez Stolicę Apostolską 

upoważnienia do błogosławienia oleju chorych także innym prezbiterom, już bez warunku 

konieczności i zastrzeżenia, że wolno z niego korzystać tylko podczas samej akcji 

liturgicznej sakramentu chorych. Takiego upoważnienia udzieliła w 1978 roku Święta 

Kongregacja Ewangelizacji Narodów czyli Rozkrzewiania Wiary kapłanom posługującym 

 
nos et nostram salútem Fílium tuum in mundum misísti. R. Benedíctus Deus. – Benedíctus Deus, Fili 

Unigénite, qui ad humana nostra descéndens, infirmitátibus nostris medéri voluísti. R. Benedíctus Deus. – 

Benedíctus Deus, Spíritus Sancte Paráclite, qui infírma nostri córporis virtúte pérpeti firmas. R. Benedíctus 

Deus. Adésto, Dómine, propítius et hoc óleum, fidélium tuórum curándis angóribus præparátum tua 

benedictióne sanctífica, ut, fídei oratióne intercedénte, quotquot ex eo ungántur, ab omni qua detinéntur 

infirmitáte liberéntur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen”. Tekst polski: Sakramenty chorych…, s. 

142. 
181  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo unctionis…, nr 126, s. 52: “Bénedic, Dómine, hanc Olei creatúram et ipsum 

étiam infírmum qui hoc leniménto perúngitur”. Tekst polski: Sakramenty chorych. Obrzędy i 

duszpasterstwo…, s. 114. 
182  Sacrements pour les malades. Pastorale et célébrations, Chalet - Tardy 2006, nr 117, 128, s. 76-77, 83: 

“Seigneur, par l'huile que nous bénissons maintenant, tu veux soulager ceux qui sont dans l’épreuve; Sois 

attentif a la prière de notre foi: libère du fardeau de la maldie celui (N.) qui va recevoir l’Onction sainte. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen” (tłum. własne). 
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na terenie Chin183. W dodanych do wykazu upoważnień formułach liturgicznych wskazano, 

że kapłan błogosławi olej chorych, używając do tego modlitwy zaczerpniętej 

z pontyfikału184 . Wydaje się, że w okolicznościach, ze względu na które udzielono tej 

specjalnej łaski, błogosławieństwo może dokonywać się zawsze poza Mszą krzyżma, 

a nawet poza celebracją samego sakramentu.  

4.4.2. Błogosławieństwo oleju katechumenów 

 Pomimo powszechnego stosowania oleju katechumenów do posoborowej reformy 

liturgicznej nie tylko w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, ale także w innych aktach 

kultu Bożego (np. namaszczanie dłoni prezbiterów przy święceniach, dodawanie oleju 

katechumenów do wody chrzcielnej błogosławionej podczas liturgii Wigilii Wielkanocnej), 

prawo kanoniczne i liturgiczne nie pozwalało na błogosławienie tego oleju poza celebracją 

Mszy krzyżma. Nawet wzmiankowane wcześniej zezwolenie na błogosławienie oleju 

chorych przez prezbiterów na terytoriach misyjnych poza Mszą krzyżma nie obejmowało 

oleju katechumenów 185 . Podczas prac nad rewizją Pontyfikału rzymskiego po Soborze 

Watykańskim II stawiano pytanie, czy nie usunąć całkowicie z Mszy krzyżma 

błogosławieństwa oleju katechumenów186. Ostatecznie wybrano drogę pośrednią: oprócz 

benedykcji wraz z innymi olejami podczas Missa chrismatis, prezbiter może pobłogosławić 

olej podczas odpowiednich etapów wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych187.  

 Promulgowane dekretem Świętej Kongregacji Kultu Bożego z dnia 6 stycznia 1972 

roku Ordo initiationis christianae adultorum zezwala na namaszczenie olejem 

katechumenów w na trzech etapach inicjacji: w okresie katechumenatu, podczas 

bezpośredniego przygotowania do chrztu (w Wielką Sobotę), albo podczas samej celebracji 

sakramentu w Wigilię Paschalną188. Tylko w odniesieniu do pierwszych dwóch stadiów 

 
183  SACRA CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, Facultates et 

privilegia sacerdotibus…, Va, s. 95. 
184  Tamże, Appendices, VII, s. 103. 
185  I. TING PONG LEE, Facultates Apostolicae…, s. 107. 
186  Zagadnienie to zostało omówione wcześniej w kontekście rewizji obrzędów w czasie posoborowej reformy 

liturgicznej. 
187  Ostateczna decyzja w tej sprawie została ogłoszona wraz promulgacją Pontyfikału z 1971 r., gdy ostatnie 

schematy obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych zostały już przygotowane. Dlatego w 

dostępnych Schematach nie znajduje się ani właściwy obrzęd, ani propozycje modlitw. Do 

promulgowanego w 1972 r. Rytuału stosowne teksty dodano na etapie ostatnich prac, z których nie 

zachowały się Schemata, a jedynie tzw. Bozze di stampa, przechowywane w Archiwum Kongregacji ds. 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 
188  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo initiationis…, nr 127-132, 206-207, 218, 256, 340, s. 44-45, 75-76, 82-83, 95-

96, 129-130; tłum. polskie: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych…, nr 127-132, 206-207, 

218, 256, s. 64-66, 102-103, 110, 125. 
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wtajemniczenia chrześcijańskiego przewiduje się możliwość pobłogosławienia oleju przez 

prezbitera. Jeśli w okresie katechumenatu dokonuje się namaszczenia przygotowujących się 

do chrztu dorosłych prezbiter może sam pobłogosławić olej bezpośrednio przed dokonaniem 

namaszczenia, stosując formułę przepisaną także przez pontyfikał na Mszę krzyżma189. Tak 

samo dokonuje błogosławieństwa, jeśli namaszczenie olejem katechumenów sprawowane 

jest w Wielką Sobotę, podczas obrzędów bezpośrednio poprzedzających chrzest190. Zatem 

z przepisów liturgicznych można wyprowadzić wniosek, że tylko w tych okolicznościach 

możliwe jest błogosławienie oleju katechumenów poza Mszą krzyżma. Takie rozwiązanie 

może budzić wątpliwości zwłaszcza w tych miejscach, gdzie pozostawiono namaszczenie 

olejem katechumenów także w liturgii chrztu dzieci. Wtedy to, gdy wystąpi brak oleju 

pobłogosławionego przez biskupa, prezbiter udzielający dziecku sakramentu z konieczności 

będzie musiał to namaszczenie opuścić.  

 Wspomniane już wcześniej nadzwyczajne upoważnienia dla kapłanów i wiernych 

w Chinach z 1978 roku także i w dziedzinie błogosławienia oleju katechumenów 

przewidziały szczególne rozwiązania. Każdy kapłan, pod nieobecność biskupa, mógł 

bowiem błogosławić olej przy użyciu krótszej formuły w każdych okolicznościach, nie tylko 

podczas celebracji obrzędów inicjacji osoby dorosłej 191 . Przewidziana jednak forma, 

określona jako krótsza, nie różni się niczym od wskazanej powyżej192.  

4.4.3. Konsekracja krzyżma 

 Powszechnie obowiązujące przepisy prawno-liturgiczne nie przewidują możliwości 

dokonywania konsekracji krzyżma poza celebracją specjalnej Missa chrismatis. Gdyby 

w nadzwyczajnych okolicznościach zdarzyło się, że w diecezji zabraknie świętego krzyżma, 

biskup powinien poprosić o olej biskupów z sąsiednich diecezji, albo bezpośrednio zwrócić 

się do Stolicy Apostolskiej o indult na ponowną celebrację liturgii konsekracji poza czasem 

 
189  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo initiationis…, nr 131, s. 44-45: „Deus, plebis tuæ virtus et præsídium, qui 

signum róboris in ólei creatúra posuísti, hoc óleum benedícere dignéris; et catechúmenis, qui eo liniéntur, 

concéde fortitúdinem, ut, divínam sapiéntiam et virtútem accipiéntes, Evangélium Christi tui áltius 

intéllegant, magno ánimo labóres vitæ christiánæ aggrediántur, et, digni adoptiónis filiórum effécti, se in 

Ecclésia tua renásci et vívere læténtur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen”. Tłum. polskie: Obrzędy 

chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych…, nr 131, s. 65-66. 
190  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo initiationis…, nr 207, s. 76; tłum. polskie: Obrzędy chrześcijańskiego 

wtajemniczenia dorosłych…, nr 207, s. 102. 
191  SACRA CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE SEU DE PROPAGANDA FIDE, Facultates et 

privilegia sacerdotibus…, Ib, s. 95. 
192  Tamże, Appendices, II, s. 99-100. 
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właściwym. W dostępnych źródłach nie udało się odnaleźć żadnej wzmianki o takowym 

zezwoleniu udzielonym przez właściwe Dykasterie Kurii Rzymskiej.  

 W przypadku naglącym, gdyby nie było możliwe zdobycie krzyżma ani zwrócenie 

się do najwyższej władzy kościelnej o stosowne zezwolenie, a spostrzeżony brak materii 

sakramentalnej mógłby wywołać zgorszenie (np. gdyby na chwilę przed bierzmowaniem 

znacznej grupy wiernych okazało się, że szafarz nie ma do dyspozycji krzyżma), wydaje się, 

że biskup mógłby dokonać takiej konsekracji, gdyż właściwa dla tego aktu celebracja 

eucharystyczna nie jest wymogiem ad validitatem konsekracji, lecz posiadanie przez 

szafarza święceń biskupich.  

 Jedynym znanym upoważnieniem na konsekrowanie krzyżma poza sprawowaną 

w tym celu Mszą krzyżma były nadzwyczajne facultates udzielone kapłanom i wiernym 

w Chinach w 1978 roku, które nie tylko zezwalały na dokonywanie aktu przez kapłana pod 

nieobecność biskupa, lecz przepisywały krótszą formę, wskazaną w Pontyfikale jako 

formuła do wyboru193. Prawdopodobnie można było jej używać w każdych okolicznościach, 

tak w czasie Mszy, jak i poza nią. Wydaje się więc, że na tej podstawie można stwierdzić, 

że to właśnie modlitwa konsekracyjna stanowi essentialia konsekracji i tylko ona, co do 

formy, jest wymogiem do ważności aktu.  

4.5. Podsumowanie 

 Błogosławieństwo olejów i konsekrację krzyżma należy zaliczyć do sakramentaliów 

Kościoła, czyli świętych znaków ustanowionych przez Kościół na podobieństwo 

sakramentów. Kan. 1167 § 2 KPK/83 zobowiązuje do zachowywania obrzędów i formuł 

zatwierdzonych przez władzę kościelną przy celebracji tychże sakramentaliów. 

 Rewizja obrzędów zawartych w potrydenckim Pontyfikale rzymskim odnoszących 

się do przygotowania materii sakramentalnych namaszczeń w XX wieku rozpoczęła się od 

prac komisji liturgicznej ustanowionej przez papieża Piusa XII (1939-1958) do 

przeprowadzenia kompleksowej reformy liturgii w duchu osiągnięć ruchu liturgicznego. 

Najważniejszym owocem jej trudu w analizowanym zakresie było przywrócenie antycznej 

celebracji Mszy krzyżma w związku z przeniesieniem obrzędów Triduum Sacrum na porę 

popołudniową i wieczorną. Wyłączenie benedykcji olejów i konsekracji krzyżma 

z liturgicznego kontekstu Mszy Wieczerzy Pańskiej nadało jej nowe znaczenie. W zakresie 

 
193  Tamże, Appendices, IV, s. 100-101. 
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samego obrzędu błogosławieństwa nie przeprowadzono daleko idących zmian, lecz jedynie 

fragment dotychczasowej prefacji konsekracyjnej krzyżma wykorzystano jako prefację 

Mszy. Wybór tekstów euchologii eucharystycznej przeznaczonej na tę celebrację należy 

jednak uznać za mało trafiony. Teksty mszalne, zwłaszcza perykopy biblijne odnosiły się 

w większym zakresie do oleju chorych, którego błogosławieństwo w trakcie Mszy krzyżma 

zarówno w najstarszych źródłach liturgii rzymskiej, jak i w samej jej istocie było aktem 

uzupełniającym, nie zaś elementem sine qua non.  

 Dalsze reformy obrzędu, bardzo rozbudowanego, posługującego się gestami 

i symbolami trudno zrozumiałymi dla współczesnego człowieka, postulowane były przez 

niektórych Ojców wezwanych na Sobór Watykański II. W kontekście zadekretowanych 

w soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium pryncypiów odnowy liturgii, Rada 

ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej przeprowadziła rewizję rytu 

błogosławienia olejów i konsekracji krzyżma w dwóch etapach: pierwszy w latach 1964-

1965 można określić mianem przejściowego, drugi – w latach 1966-1971 – czasem 

pogłębionego studium na odważną rewizją obrzędów.  

 Uwaga grupy studyjnej 21, działającej w ramach tegoż Consilium, w kontekście 

aspektów strice liturgicznych przepisanego rytu koncentrowała się wokół następujących 

zagadnień: dzień błogosławieństwa olejów, moment aktu podczas celebracji 

eucharystycznej, uproszczenie obrzędów i nowa struktura rytualna oraz rewizja euchologii. 

Już na samym początku pracy wysunięto postulat znacznego uproszczenia obrzędu: usunięto 

egzorcyzmy nad olejami, tchnienie nad olejem katechumenów, błogosławienie balsamu, 

uczczenie pobłogosławionych olejów przez aklamacje, zaś tchnienie nad olejem krzyżma 

ograniczono do samego biskupa. Ryt zmieszania oliwy z balsamem zredukowano do 

czynności niemal technicznej, pozbawiając go wskazanej na tę okoliczność formuły 

werbalnej. Owocem prac tego gremium i najpierw całego Consilium ad Exsequendam 

Constitutionem de Sacra Liturgia, a później Świętej Kongregacji Kultu Bożego była część 

Pontyfikału Rzymskiego zatytułowana Ordo benedicendi oleum catechumenorum et 

infirmorum et conficiendi chrisma, zaaprobowana przez papieża Pawła VI i promulgowana 

dekretem tejże Kongregacji z dnia 3 grudnia 1970 roku.  

 Aktualnie obowiązujące przepisy liturgiczne, zawarte głównie w tymże Pontyfikale, 

przewidują, że błogosławieństwa olejów chorych i katechumenów oraz konsekracji krzyżma 

dokonuje się zwyczajnie podczas Mszy krzyżma sprawowanej w Wielki Czwartek. Z racji 

pastoralnych możliwe jest antycypowanie tej celebracji, lecz dzień wybrany na tę 
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okoliczność powinien przypadać w pobliżu Wielkanocy. Msza krzyżma ma głębokie 

znaczenie dla Kościoła partykularnego, gdyż podczas jej sprawowania w sposób szczególny 

manifestuje się tenże Kościół, zebrany wokół własnego biskupa, podejmującego jeden 

z najważniejszych aktów swoich święceń, ważki dla całego życia sakramentalnego diecezji. 

W koncelebracji powinni wziąć udział wszyscy prezbiterzy diecezji, a jeśli to nie możliwe 

– przynajmniej ich znacząca reprezentacja. Są bowiem współpracownikami i świadkami 

biskupa w posłudze sakramentalnej krzyżma.  

Z uznaniem należy odnieść się do odrzucenia propozycji zezwolenia biskupowi na 

konsekrację krzyżma i błogosławienie olejów w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej. Wówczas 

bowiem nie sposób byłoby zgromadzić znacznej reprezentacji miejscowego duchowieństwa, 

a jako cooperatores et testes chrismatis wybrani byliby jedynie duchowni posługujący na 

stałe w katedrze, w kurii, sądzie biskupim, seminarium duchownym i innych instytucjach 

centralnych diecezji. Nie oni są jednak de facto pierwszymi wśród współpracowników 

biskupa w posłudze krzyżma. Olejami posługują się przede wszystkim proboszczowie, 

wikariusze i kapelani, którzy w tym czasie we własnych kościołach parafialnych byliby 

zobowiązani sprawować Mszę in Coena Domini.  

Ze względu na ten jednoczący znak koncelebracji Mszy krzyżma, w diecezji powinna 

odbyć się tylko jedna taka celebracja. W szczególnych okolicznościach jednak Stolica 

Apostolska może udzielić zezwolenia na kilkukrotną celebrację. Jedynie nadzwyczajne 

sytuacje stanowią słuszną przyczynę przeniesienia jej na inny czas, poza okres wskazany 

w księgach liturgicznych. Przykładem takiej sytuacji jest stan światowej pandemii, 

uniemożliwiający liczny udział wiernych w tym uroczystym obrzędzie.  

 Ryt benedykcji olejów i konsekracji krzyżma w czasie koncelebracji eucharystycznej 

można umiejscowić dwojako. Forma podstawowa wskazuje, że błogosławieństwa oleju 

chorych dokonuje się w czasie modlitwy eucharystycznej, zgodnie z dawnym zwyczajem 

liturgii rzymskiej. Błogosławieństwo oleju katechumenów, jeśli w ogóle się odbywa, 

i konsekracja krzyżma mają miejsce po Komunii. Jest to znak, że moc sakramentalna 

wypływa z celebrowanej uprzednio Eucharystii. Racje duszpasterskie mogą jednak 

wskazywać, aby wszystkie trzy oleje pobłogosławić łącznie po liturgii słowa, a przed 

początkiem liturgii eucharystycznej. Tę formę zdaje się preferować episkopat włoski. 

Znajduje ona także zastosowanie w liturgii papieskiej, podczas Mszy krzyżma celebrowanej 

corocznie przez Biskupa Rzymu w Bazylice św. Piotra na Watykanie.  
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 Nowsze przepisy liturgiczne sugerują dokonanie przyjęcia nowopobłogosławionych 

olejów w lokalnych wspólnotach parafialnych. Popularne w niektórych miejscach świata 

receptio oleorum, dotychczas w Polsce nie jest szeroko spotykane. Warto jednak zastanowić 

się nad ewentualnym zaproszeniem duszpasterzy do skorzystania z tej możliwości, jako 

jedynej w swoim rodzaju okazji do katechezy na temat znaczenia olejów pobłogosławionych 

przez biskupa dla posługi sakramentalnej Kościoła.  

 O ile konsekracja krzyżma bez sprawowania Mszy krzyżma, nawet poza czasem 

właściwym, nie może mieć miejsca zgodnie z prawem liturgicznym, o tyle prawodawca 

kościelny przewidział, że olej chorych można pobłogosławić podczas celebracji sakramentu, 

zaś olej katechumenów w trakcie rytu namaszczenia na właściwych etapach inicjacji 

chrześcijańskiej dorosłego. Do godziwego sprawowania tych sakramentaliów w innych 

okolicznościach wymaga się jednak zezwolenia Stolicy Apostolskiej, która mogłaby go 

udzielić, albo na mocy ogólnego aktu normatywnego, albo specjalnego indultu 

partykularnego.  

 Proces rewizji obrzędów pozwala zauważyć, że odpowiedzialne za nią gremia starały 

się zachować odpowiedni balans między pozostawieniem dawnych tradycyjnych form 

i formuł a koniecznością odświeżenia pewnej szlachetnej prostoty obrzędów. Nie sposób nie 

zauważyć pewnego rodzaju nieścisłości lub mankamentów, lecz z całą pewnością można 

pozytywnie ocenić owoc trudu reformy, dobrze odpowiadającego zamysłowi Ojców 

soborowych.  
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Rozdział 5. 

Namaszczenia olejami przy sprawowaniu sakramentów  

wtajemniczenia chrześcijańskiego, chorych i święceń 

 

Kościół łaciński w sprawowaniu siedmiu sakramentów korzysta z różnych 

elementów świata naturalnego dla wyrażenia nadprzyrodzonej łaski udzielanej przez Boga 

przyjmującym sakramenty. W czterech z nich stosuje się oleje święte. W sakramencie 

bierzmowania i w sakramencie namaszczenia chorych użycie odpowiednich olejów stanowi 

materię aktu sakramentalnego. Przy chrzcie dorosłych i dzieci oraz przy święceniach 

biskupa i prezbitera namaszczenie olejem katechumenów lub krzyżmem świętym aktualnie 

ma wymiar jedynie rytualny, a ich właściwe lub niewłaściwe zastosowanie nie wpływa na 

ważność sakramentu. W niniejszym rozdziale omówione zostaną zagadnienia dotyczące 

stosowania olejów przy poszczególnych sakramentach.  

5.1. Chrzest 

 Podczas celebracji sakramentu chrztu, tak dzieci, jak i dorosłych, wyróżnia się dwa 

rodzaje namaszczenia: namaszczenie przedchrzcielne olejem katechumenów, towarzyszące 

egzorcyzmowi mniejszemu oraz namaszczenie pochrzcielne krzyżmem świętym, na znak 

udzielenia w tym sakramencie łaski Ducha Świętego, która uzdalnia do podjęcia misji 

Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla.  

5.1.1. Namaszczenie przedchrzcielne 

 Nie sposób wskazać na początki stosowania namaszczenia przedchrzcielnego 

w liturgii chrześcijańskiej, a zwłaszcza w liturgii Kościoła zachodniego. Jak wskazuje 

Nadolski różnorodność praktyki i określeń używanych w źródłach teologiczno-liturgicznych 

pierwszych wieków chrześcijaństwa utrudnia jednoznaczne zidentyfikowanie początków 

oleju egzorcyzmu i namaszczenia nim kandydatów do chrztu1. Z pewnością używanie oleju 

w liturgii chrzcielnej można potwierdzić w początkach III wieku. Kościoły Afryki oraz 

niektóre Kościoły wschodnie z wyjątkiem Egiptu i Jerozolimy znają już w tym czasie wonny 

 
1  B. NADOLSKI, Liturgika, t. III, Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Poznań 1992, s. 26. 
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olej zwany w tradycji łacińskiej krzyżmem, a w tradycji wschodniej myronem. Inne 

Kościoły z kolei wspominają także użycie innego oleju zwanego olejem egzorcyzmu2.  

Stosowanie w Rzymie w III wieku oleju egzorcyzmu przed chrztem poświadcza 

Tradycja Apostolska przypisywana św. Hipolitowi Rzymskiemu. Opisując liturgię chrztu 

podaje on, że do biskupa przyprowadzano katechumenów, a zanim przystąpili oni do źródła 

chrzcielnego tenże biskup błogosławił olej egzorcyzmu. Następnie prezbiter przepytywał 

kandydatów do sakramentu o ich wyrzeczenie się złego ducha, a po tym namaszczał 

pobłogosławionym przez biskupa olejem, wypowiadając słowa: „Niech wszelki duch oddali 

się od ciebie” 3 . Miało to ewidentny wymiar egzorcystyczny. Dopiero po tym akcie 

katechumeni wstępowali do źródła chrzcielnego, wyznawali wiarę i przyjmowali 

sakramentalny chrzest.  

W Mediolanie namaszczenie przedchrzcielne odbywało się przed wyrzeczeniem się 

szatana, a zatem inaczej niż podaje Tradycja Apostolska Hipolita4. Św. Ambroży, biskup 

Mediolanu († 397) objaśniał, że namaszczenie to upodabnia katechumena do zapaśnika, 

którego zadaniem jest walka z tym światem i pokusami generowanymi przez szatana5. Nie 

wskazuje jednak jakie części ciała były namaszczane. Lijka ze słów Ambrożego 

wyprowadza wniosek, że mogło chodzić o namaszczenie całego ciała, gdyż tak samo 

namaszczali się przed walką ówcześni sportowcy6.  

W V wieku rzymski diakon Jan († ok. 500) w wyjaśnieniach do urzędnika 

dworskiego w Rawennie Senariusza, ten liturgiczny akt namaszczenia przedchrzcielnego 

pobłogosławionym olejem ograniczał do namaszczenia uszu, nozdrzy i klatki piersiowej7. 

Sakramentarz gelazjański z VII wieku pomija namaszczenie nozdrzy oraz uszu i poleca 

namaszczać katechumena olejem egzorcyzmu na klatce piersiowej i plecach, po którym 

następuje wyrzeczenie się szatana i dalsze elementy właściwej liturgii chrztu8. Te same 

części ciała nakazywał namaścić olejem świętym przed wyrzeczeniem szatana Sakramentarz 

gregoriański9. Pochodzące z VIII wieku Ordo XV wskazywało na bardziej rozbudowany 

 
2  R. CABIÉ, L’iniziazione cristiana, w: La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia, red. 

A. G. MARTIMORT, t. III I Sacramenti, Brescia 1987, s. 54-55. 
3  HIPOLIT RZYMSKI, dz. cyt., s. 159.  
4  K. LIJKA, Utracone walory oleju katechumenów?, Liturgia Sacra 18 (2012) nr 1, s. 55. 
5  AMBROŻY, O sakramentach I, 4, w: Wyjaśnienie symbolu. O tajemnicach. O sakramentach, Kraków 2004, 

s. 69. 
6  K. LIJKA, Utracone walory…, s. 55. 
7  IOANNES DIACONUS, Epistola ad Senarium virum ilustrem, IV-VI, PL 59, kol. 402-403. 
8  Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae…, s. 68. 
9  Hadrianum ex authentico…, s. 183. 



ROZDZIAŁ 5. NAMASZCZENIE OLEJAMI PRZY SPRAWOWANIU SAKRAMENTÓW 

WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, CHORYCH I ŚWIĘCEŃ 

 

sposób namaszczenia przedchrzcielnego. Akt ten był połączony z wyrzeczeniem się szatana 

i jego pychy. Najpierw prezbiter czynił olejem dwukrotnie znak krzyża na piersi 

katechumena, pytając go o to, czy wyrzeka się szatana i wszystkich jego spraw. A następnie 

po otrzymaniu odpowiedzi namaszczał plecy tegoż katechumena, czyniąc znak krzyża 

i dodając pytanie, czy wyrzeka się on wszelkiej pychy szatana10 . Z kolei Ordo XXVIII 

traktuje odrębnie o wyrzeczeniu się szatana oraz namaszczeniu olejem katechumenów na 

plecach i piersi kandydata do chrztu11. Jeśli chodzi o chrzest dzieci, Ordo XXXB wskazuje, 

że prezbiter namaszcza je na szczycie głowy12.  

Pontyfikał Rzymsko-Germański z X wieku wyznacza nowy etap rozwoju 

przedchrzcielnego namaszczenia olejem katechumenów. Zgodnie z utrwaloną praktyką ryt 

ten dokonywał się po wyrzeczeniu szatana. Istotną zmianą jest wprowadzenie dodatkowej 

formuły werbalnej namaszczenia: „Ja znaczę Ciebie olejem zbawienia w Chrystusie Jezusie 

Panu naszym na życie wieczne”13. Tradycję tą przyjmują następnie Pontyfikały Rzymskie 

z XII wieku14 oraz Pontyfikał Kurii Rzymskiej z XIII wieku15.  

 Potrydencki Rytuał Rzymski ogłoszony przez papieża Pawła V (1605-1621) w 1614 

roku przepisywał jako obowiązujące namaszczenie olejem katechumenów zarówno dzieci, 

jak i dorosłych. Kapłan – szafarz chrztu po wyrzeczeniu się złego ducha przez rodziców 

i chrzestnych zastępujących dziecko, namaszczał to dziecko czyniąc raz znak krzyża na 

piersi i na plecach dziecka, wypowiadając formułę: „Ja namaszczam Ciebie olejem 

zbawienia w Chrystusie Jezusie Panu naszym, abyś miał życie wieczne” 16 . Potem 

następowało wyznanie wiary i udzielenie sakramentu chrztu. Taki sam sposób postępowania 

rytuał nakazywał zastosować przy chrzcie dorosłych. Oni również byli namaszczani przez 

kapłana, który czynił na nich znak krzyża olejem katechumenów na piersiach i na plecach 

między łopatkami17. 

 Namaszczenie olejem katechumenów powinno się dokonywać tylko wówczas, jeśli 

chrzest udzielany był w kościele. Święta Kongregacja Obrzędów 23 września 1820 roku 

w sprawie Calaguritana et Calceaten. uznała za nieprawidłową praktykę namaszczania 

 
10  Ordo XV, nr 114-115, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 119. 
11  Ordo XXXB, nr 53, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 473. 
12  Tamże, nr 51, s. 473. 
13  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, s. 106. 
14  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. I., s. 242. 
15  ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. II., s. 474. 
16  Rituale Romanum Pauli V…, s. 16: „Ego te linio oleo salutis in Christo Iesu Domino nostro, ut habeas vitam 

aeternam”, (tłum. własne). 
17  Tamże, s. 32. 
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olejem katechumenów, jeśli proboszcz w przypadku konieczności udziela chrztu w domu. 

Zauważyła bowiem, że zgodnie z przepisem Rytuału rzymskiego, jeśli chrztu udziela się 

w przypadku konieczności poza kościołem opuszcza się wszystkie ceremonie poprzedzające 

udzielenia sakramentu, a ich uzupełnienia dokonuje się w późniejszym czasie, gdy dziecko 

wyzdrowieje18.  

 Na terenach misyjnych namaszczanie olejem katechumenów na klatce piersiowej 

i między łopatkami sprawiało problemy. Wobec tego biskupi indyjscy obradujący na swoim 

pierwszym synodzie plenarnym zwrócili się do Stolicy Apostolskiej o możliwość 

opuszczania niektórych obrzędów poprzedzających samo udzielanie sakramentu chrztu 

w tym namaszczenia przedchrzcielnego, szczególnie jeśli chodzi o namaszczanie kobiet. 

Kongregacja Świętego Oficjum pozytywnie odpowiedziała na przedstawioną prośbę i listem 

z dnia 15 marca 1951 roku poinformowała o tym Świętą Kongregację Rozkrzewiania 

Wiary19. 

 Zwołany przez papieża Jana XXIII (1958-1963) Sobór Watykański II zwiastował 

szerokie reformy, tak prawa, jak i liturgii. Wśród postulatów zgłoszonych przez biskupów 

wezwanych do uczestniczenia w przygotowaniu przyszłego Soboru niektóre propozycję 

odnosiły się wprost do namaszczenia przedchrzcielnego katechumenów. I. Rosales, 

arcybiskup Cebù na Filipinach proponował opuszczenie namaszczenia klatki piersiowej 

i pleców przy celebracji chrztu, co można odnieść do namaszczenia olejem katechumenów20. 

L. Déprimoz z Astridy z Rwandy sugerował całkowite zrezygnowanie z namaszczenia 

olejem katechumenów ze względów skromności21. F. Lehaen, biskup Sakanii w Kongo 

zwracał uwagę, że nie tylko na terytoriach misyjnych namaszczenie olejem katechumenów 

na piersiach i plecach dzieci przy chrzcie jest dokonywane z wielkimi niedogodnościami ze 

względu na ubrania dzieci. Wobec tego można by było namaszczać czoło dziecka. Podobnie 

z powodów skromności należałoby opuszczać namaszczenie pleców i piersi, zwłaszcza 

kobiet, w obrzędzie chrztu dorosłych. Jeśliby zdecydowano o pozostawieniu namaszczenia 

przedchrzcielnego olejem katechumenów, także w wypadku dorosłych należałoby jednak 

namaszczać tylko czoło katechumena22.  Opuszczenie namaszczania innych części ciała przy 

 
18  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Calaguritana et Calceaten., 23.09.1820, w: Collectanea S. Congregationis 

de Propaganda Fide, t. I, Romae 1907, s. 436. 
19  SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICI, Facultas datur omnittendi in baptismo feminarum 

unctionem in pectore et inter scapulas, w: Leges Ecclesiae, t. II, kol. 2880.  
20  I. ROSALES, 18.11.1959, w: ADA, vol.  II pars IV, s. 289. 
21  L. DÉPRIMOZ, 25.08.1959, w: ADA, vol. II pars V, s. 431. 
22  F. LEHAEN, 26.04.1960, w: ADA, vol. II pars V, s. 158-159. 
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chrzcie i pozostawieniem jedynie namaszczenia czoła było jednym z postulatów wotum 

przedsoborowego przesłanego przez kard. M. Fossatiego, arcybiskupa Turynu23. Tak samo 

wypowiedział się P. M. Lacchio, arcybiskup Changsha w Chinach24. Konferencja Biskupów 

Indonezji optowała za opuszczeniem namaszczeń 25 . L. L. Graner, arcybiskup Dakki 

w Pakistanie wnioskował o zniesienie obowiązku namaszczenia olejem katechumenów na 

piersi 26 , zaś A. La Ravoire Morrow, biskup Krishnagar w Indiach o opuszczenie 

namaszczenia na piersiach i plecach27. 

 Nadesłane propozycje były przedmiotem prac Papieskiej Komisji Przygotowawczej 

Soboru Watykańskiego II ds. Świętej Liturgii. W deklaracjach dołączonych do projektów 

przyszłej konstytucji soborowej o liturgii wskazywano na potrzebę takiego odnowienia 

obrzędu chrztu dzieci, aby namaszczenie olejem katechumenów przywrócić w jego 

pierwotnym miejscu, czyli przed wyrzeczeniem się szatana. Tę tradycję przekazywały 

najstarsze sakramentarze, gdyż namaszczenie symbolicznie przygotowuje do zewnętrznej 

walki przeciwko diabłu, która dokonuje się właśnie w tym wyrzeczeniu. Wszystkie trzy 

schematy: z sierpnia 1961 roku28, z listopada 1961 roku29 oraz ze stycznia 1962 roku30 taką 

uwagę umieszczały w punkcie dotyczącym rewizji obrzędu chrztu dzieci. Trudno jednak 

odnaleźć rację, która przemawiała za ograniczeniem tej reformy wyłącznie do chrztu dzieci, 

nie zaś również inicjacji chrześcijańskiej dorosłych.  

 Niemal w przededniu otwarcia Soboru Watykańskiego II, Święta Kongregacja 

Obrzędów odpowiedziała na postulaty pasterzy terytoriów misyjnych i dnia 16 kwietnia 

1962 roku ogłosiła nowy obrzęd chrztu dorosłych podzielony na różne stopnie 

katechumenatu31. Obrzęd ten został włączony do Rytuału rzymskiego i mógł być stosowany 

zgodnie z decyzją konferencji biskupów obok istniejącego już w Rytuale obrzędu chrztu 

dorosłych udzielanego w czasie jednej celebracji. Promulgując ten dokument Kongregacja 

dołączyła także normy regulujące jego użycie. W odniesieniu do oleju katechumenów 

 
23  M. FOSSATI, 29.08.1959, w: ADA, vol. II pars III, s. 663. 
24  P. M. LACCHIO, 18.08.1959, w: ADA, vol. II pars IV, s. 482. 
25  CONFERENTIA EPISCOPALIS INDONESIAE, 15.05.1960, w: ADA, vol. II pars IV, s. 274. 
26  L. L. GRANER, 17.09.1959, w: ADA, vol. II pars IV, s. 425. 
27  A. LA REVOIRE MORROW, 16.07.1959, w: ADA, vol. II pars IV, s. 158. 
28  PONTIFICIA COMMISSIO DE SACRA LITURGIA PRAEPARATORIA CONCILII VATICANI II, Schema. Constitutio 

de Sacra Liturgia fovenda atque instauranda, 10.08.1961, w: A. LAMERI, La «Pontificia Commissio de 

Sacra Liturgia Praeparatoria Concilii Vaticani II». Documenti, testi, verbali, Roma 2013, s. 650. 
29  Tamże, s. 653. 
30  Tamże. 
31  SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum Generale. Ordo Baptismi adultorum in varios gradus 

distribuitur, per quos catechumeni, progrediente instructione, usque ad Baptismum perducuntur, 

16.04.1962, AAS 54 (1962), s. 310-338.  
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zauważono, że należy wszędzie z największą troską i z usilnym staraniem wyjaśniać 

katechumenom znaczenie tego namaszczenia. Jednakże, jeśli ze względu na kwestie 

rodzimej kultury lub zadawnionych zwyczajów w żaden sposób nie można wyjaśnić 

katechumenom prawdziwego i głębokiego znaczenia tego rytu, biskupi mogą dyspensować 

od tego namaszczenia, lecz tylko określone ludy, w określonych miejscach oraz tylko na 

czas określony, dopóki namaszczenie nie będzie mogło osiągnąć swojego celu 

dydaktycznego. Stolica Apostolska przypomniała jednak, że ze wszystkich sił należy się 

starać, aby wraz z postępującym wychowaniem chrześcijańskim ludu regularnie można było 

udzielać tego świętego namszczenia przy użyciu oleju właśnie w tym celu 

konsekrowanego32.  

Samo namaszczenie miałoby się dokonywać w czasie szóstego stopnia 

katechumenatu po wyrzeczeniu się szatana. Kapłan namaszczałby wówczas poszczególnych 

katechumenów najpierw na piersi, a później między łopatkami, czyniąc znak krzyża olejem 

i wypowiadając przepisaną przez Rytuał formułę. Biorąc pod uwagę normę określoną 

w przepisach wstępnych, także w samym opisie obrzędu wskazano, że konferencja 

biskupów może dyspensować od namaszczenia olejem katechumenów, tam gdzie powoduje 

ono trudności nie do przezwyciężenia. Warunkiem udzielenia takiej dyspensy byłaby 

niemożliwość sprawowania namaszczenia. Jej zakres mógłby być jedynie temporalny, 

dotyczyć wyłącznie konkretnego miejsca i konkretnej ludności, zaś kapłani – do których 

należy przygotowanie katechumenów i wiernych do przyjmowania sakramentów – winni 

wszelkimi siłami starać się przezwyciężyć trudności związane z niezrozumieniem istoty 

namaszczenia33.    

 Namaszczenie przedchrzcielne stało się przedmiotem prac Rady ds. Wykonywania 

Konstytucji o Liturgii Świętej powołanej przez papieża Pawła VI (1963-1978) do 

przeprowadzenia reformy liturgicznej nie tylko zgodnie z formalnymi postanowieniami 

soborowych konstytucji i dekretów, lecz nade wszystko zgodnie z duchem odnowy w myśl 

pryncypiów wyrażonych w konstytucji Sacrosanctum Concilium. Dokument ten nie 

wymienia wprost konieczność zmiany praktyki liturgicznej w zakresie namaszczeń 

stosowanych w obrzędach wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych i dzieci. Zwrócenie 

uwagi na te akty było jednak konieczne przez wzgląd na soborowy nakaz dostosowania 

 
32  Tamże, nr 3c, s. 314. 
33  Tamże, 48-48a, s. 335. 
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liturgii do czasów współczesnych w ten sposób, aby obrzędom znajdujących się w skarbcu 

Kościoła przywrócić ich szlachetną prostotę.  

 Rewizja obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych została powierzona 

Grupie studyjnej 22. Po zaaprobowaniu w dniu 9 października 1964 roku przez Sesję 

Plenarną Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej pryncypiów i struktury 

chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych 34 , Grupa studyjna 22 przystąpiła do 

sporządzenia szczegółowego projektu obrzędów katechumenatu i sakramentów inicjacji 

dorosłych. W tej sprawie podkomisja ds. chrztu dorosłych spotkała się najpierw 

w listopadzie 1964 roku w Trewirze, następnie (wspólnie z całą grupą studyjną 22 i 23) 

w dniach 28-30 grudnia 1964 roku w Kolonii, a potem w dniach 15-18 lutego 1965 znów 

w Trewirze. Następnie relatorzy grup studyjnych 22 i 23 ponownie w La Saulchoir podjęli 

się przygotowania sprawozdania dla członków Consilium na temat m.in. rewizji rytu chrztu 

dorosłych. Prace te były kontynuowane w tym samym miejscu w dniach 12-18 kwietnia 

1965 roku przez wspólne zebranie członków obydwu grup studyjnych35.  

Owocem tego studium był Schemat nr 77 z 26 kwietnia 1965 roku, przedłożony 

członkom Consilium. Decyzji tego gremium wymagała odpowiedź na pytanie, czy 

namaszczenie olejem katechumenów może poprzedzać wyrzeczenie się szatana i zła 

podczas rytu chrzcielnego dorosłych oraz – co istotniejsze – czy samo namaszczenie nie 

mogłoby mieć charakteru fakultatywnego zgodnie z decyzją konferencji biskupów. Za 

przesunięciem tegoż namaszczenia przed wyrzeczenie się szatana przemawiała najstarsza 

tradycja liturgiczna oraz paralelizm między trzykrotnym odrzuceniem zła i trzykrotnym 

wyznaniem wiary. Argumentami za fakultatywnością samego namaszczenia były: uznanie, 

że obrzęd w niektórych regionach nie odpowiada współczesnej mentalności ludzi (1) oraz 

względy przyzwoitości (2), gdy idzie o chrzest dorosłych kobiet, namaszczanych w czasie 

 
34  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Res Secretariae nr 19. Relatio de 

iis quae in Sessionibus Plenariis „Consilii” disceptata et statuta sunt, 14.06.1965, s. 12, w: Archiwum 

ICEL: „II. De recognoscendo ritu Baptismi adultorum. 1. Placuit Patribus, ut excepto, ut ritui Baptismi 

adultorum praecedentia tribuatur, in Rituali intaurato, super ritum Baptismi puerorum. 2. Placuit insuper ut 

disposition generalis huius ritus rationem habeat totius contextus paschalis et initiationis christianae. 

3. Placuit haec generalis dispositio ritus: a) Prima statio: Ordo ad catechumenum faciendum, b) Secunda 

statio: Celebrationes verbi Dei cum exorcismis minoribus et traditionibus symboli et orationis dominicae, 

relicta ad libitum Conferentiarum Episcopalium traditione Sacrae Scripturae. c) Tertia statio: Electio seu 

inscriptio nominis et scrutinia, idest exorcismi maiores. d) Quarta statio: Ritus immediate praeparatorii 

Baptismi, tria Sacramenta initiationis, et ritus immediate consecutorii. e) Quinta statio: Catecheses 

mystagogicae. 4. Placuit demum, schemate tamquam fundamento ulterioris laboris accepto, ut Coetus 

a studiis progredi possint ad ipsum ritum cum textibus exarandum”. 
35  TAŻ, Notitiae nr 2, 15.02.1965, w: Archiwum ICEL.  
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rytu na piersiach przez prezbitera lub diakona (na co uwagę Rady zwrócił także pewien 

miejscowy kapłan z Sajgonu)36.  

Wyniki debaty podczas Sesji Plenarnej Consilium w dniu 26 kwietnia 1965 roku stały 

się przedmiotem dalszych prac grupy studyjnej 22. Najpierw podczas zebrania podkomisji 

ds. chrztu dorosłych w dniach 1-5 czerwca 1965 roku w La Saulchoir i następnie w dniach 

23-26 czerwca 1965 roku w opactwie w Clairvaux oraz podczas wspólnego posiedzenia grup 

studyjnych 22 i 23 w Galloro pod Rzymem zredagowano propozycję nowego rytu 

chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych wraz obszerną relacją na temat 

wprowadzonych zmian. Wynika z niej, że Ojcowie Rady bardzo pozytywnie odnieśli się do 

zmiany umiejscowienia namaszczenia przedchrzcielnego. Eksperci odpowiedzialni za tę 

część zreformowanego rytuału, po ponownym i dokładnym namyśle, wycofali się 

z poprzedniej propozycji i na nowo optowali za namaszczeniem olejem katechumenów po 

wyrzeczeniu się szatana a przed wyznaniem wiary. Jak wskazywali w relacji, już św. Hipolit 

Rzymski w swojej Tradycji Apostolskiej poświadcza, że namaszczenie miało miejsce po 

wyrzeczeniu się szatana, zaś ryt ten lepiej odpowiada rzeczywistości, gdy poprzedza go 

odrzucenie zła. W przeciwnym razie mógłby niepotrzebnie nabierać w percepcji 

uczestników celebracji znaczenia magicznego. W odniesieniu do fakultatywnego charakteru 

namaszczenia, które spotkało się z mniej życzliwym przyjęciem członków Consilium, 

proponowano nadal pozostawienie decyzji w tej sprawie krajowym konferencjom biskupów. 

Ponieważ pojawiała się obawa, że rezygnacja z namaszczenia olejem katechumenów przy 

inicjacji dorosłych sprawi, że użycie tego oleju in genere zostanie zarzucone i w Wielki 

Czwartek biskupi nie będą dokonywać w ogóle jego pobłogosławienia, zaproponowano 

udzielenie zezwolenia, by namaszczać kandydatów do chrztu nie na piersiach i na plecach, 

lecz na zewnętrznej stronie obydwu dłoni, co może odsunąć niebezpieczeństwo 

 
36  TAŻ, Schemata nr 77, 26.04.1965, s. 17, w DLI: „(…) Sequitur – ad libitum Conferentiarum episcopalium 

– unctio in pectore et inter scapulas cum oleo catechumenorum; cf. RR, n. 34; ritus a. 1962, n. 48 et 48a. 

Ratio cur unctio (si habetur) praecedat et non, uti hucusque mos erat, sequatur renuntationem est antiquior 

et sanior traditio, secundum quam renuntiatio et professio propter parallelismum ab invicem non 

separabantur. Ratio cur unctio praebaptismalis non iam generaliter et pro ubique praevideatur est, quia non 

iam generaliter dici potest “fidelium captui accomodata” (Const. art. 34) et “quia etiam feminae 

baptizantur” (S. Ambrosius de signatione linguae in ritu Ephpheta). Recentissime adhuc sacerdos indigena 

ex Saigon apud Secretarium Consilii conquestus est de hoc periculo pudoris. Iam ritus a. 1962 sub n. 48 ex 

similibus rationibus ritum subsidiarium (crucesignationem) pro unctione in pectore et inter scapulas 

praeviderat; sed facilius nunc res Conferentiis episcopalibus remittitur (…). Quesitum 21: Placetne 

Patribus, quae proposita sunt a) de charactere facultativo unctionis pectore et inter scapulas?  b) de 

praecedentia huius unctionis (si fit) ante renuntiationem? (…)”. 
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rezygnowania z tego elementu obrzędu ze względów przyzwoitości i praktycznych trudności 

w jego przeprowadzeniu37.   

Strukturę rytową inicjacji chrześcijańskiej sporządzoną w oparciu o przyjęte 

założenia przedstawiał Schemat nr 112 z 4 października 1965 roku. Namaszczenie odbywało 

się po wyrzeczeniu się szatana, a przed wyznaniem wiary. Szafarz namaszczał pojedynczo 

katechumenów na piersiach i na plecach, a gdy to bardziej odpowiednie – na obydwu 

dłoniach, mówiąc: „Ja umacniam Cię olejem zbawienia, abyś nieustannie mocno trzymał się 

Chrystusa Pana”, na co wybrany odpowiadał: „Amen”. Zgodnie z dołączoną rubryką, 

konferencja biskupów była upoważniona do podjęcia decyzji o opuszczeniu tego 

namaszczenia38.  

Bezpośrednio przed VI Sesją Plenarną Consilium (w dniach 19-26 października, 22-

26 listopada i 1 grudnia 1965 roku), grupa studyjna przygotowała najnowszą propozycję rytu 

z poprawkami w Schemacie nr 125 z 18-19 października 1965 roku. Odręcznie dopisano do 

niego, że namaszczenie rąk w miejsce namaszczenia piersi i pleców jest szczególnie 

preferowane, gdy idzie o kobiety, zaś formułę namaszczenia można wypowiedzieć raz nad 

wszystkimi katechumenami, gdy ci są liczni 39 . Odręczny dopisek na kopii Schematu 

przechowywanej w Archiwum Niemieckiego Instytutu Liturgicznego w Trewirze wskazuje, 

 
37  TAŻ, Schemata nr 112. Relatio qua praesentatur ritus instauratus initiationis christianae adultorum, ut ad 

experimentum approbetur, 04.10.1965, s. 9-10, w: DLI: “ a. Pro unctione prarbaptismali (n. 89) in Relatione 

priore locum ante abrenuntiationem proposuinus, cui propositioni (Questionum 21 b) benige annuistis. 

Tamen, re maturius perpensa, redivimus ad traditionem RR (n. 36) necnon Ordinis per gradus dispositi (n. 

48), secundum quam unctio sequitur abrenuntiationem. Qui ordo enim ita iam deseribitur a S. Hippolyto in 

sua Traditione Apostolica et melius correspondet sensui huius unctionis, quae potius praesupponit 

abrenuntiationem. Ante abrenuntiationem posita, unctio insuper facilius ansam praeberet interpretationibus 

magicis. b. Character facultativus huius unctionis, quamvis quibusdam minus placuerit, propter graves 

rationes pastorales retentus est. Tamen suggestionem secuti sumus coram, qui proposuerunt, ut detur 

licentia ungendi non “in pectoro et inter scapulas”, sed in ambabus manibus exterius, quae licentia – simul 

cum formula apto recognita (n. 89; cf. notam) – certo certius hanc unctionem magis acceptabilem reddet 

Conferentiis episcopalibus. Inde vix eveniet – quod quidam timuerunt – oleum catechumenorum, inde quod 

non iam obbligatorie in baptismo adultorum adhibetur, in desuetudinem venturum esse, ita ut etiam 

solemnis consecratio eius in Feria V in Coena Domini inutilis appareret”.    
38  TAŻ, Schemata nr 112, 04.10.1965, s. 30, nr 89, w: DLI: „(89) Celebrans intingit pollicem in oleo sancto 

catechumenorum et inungit singulos electos primum in pectore deinde inter scapulas (vel si magis convenire 

videtur, in ambabus manibus exterius), dicens singulariter singulis: Ego te corroboro oleo salutis, ut 

indeficienter adhaereas Christo Domino. Electus: Amen. (Quae unctio omitti potest, si Conferentia 

episcopalis ita iudicaverit)”.  
39  TAŻ, Schemata nr 125, 18-19.10.1965, s. 40-41, nr 89, w: DLI: „(89) [Unctio olei sancti] - Celebrans 

intingit pollicem in oleo sancto catechumenorum et inungit singulos electos, primum in pectore deinde inter 

scapulas (vel si magis convenire videtur, [dodatek odręczny: praesertim pro mulieribus – przyp. R. 

Gosiewski] in ambabus manibus exterius), dicens: Ego te corroboro oleo salutis, ut indeficienter adhaereas 

Christo Domino. [Cf. RR. 36, formula partialiter mutata (verbum corroboro ex Ordine baptismi adultorum 

per gradus catechumenatus dispositi anni 1962, n. 48a] Electus: Amen. Si electi sunt numerosiores, 

celebrans formulam semel in plurali dicit. (Quae unctio omitti potest, si Conferentia episcopalis ita 

iudicaverit)”.  
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że tekst ten jako definitywny – na tym etapie prac grupy studyjnej – został przyjęty przez 

członków zespołu na zebraniu w La Saulchoir dnia 5 marca 1966 roku. Ponownie 

poprawiony tekst jako Schemat 147 z 18 marca 1966 roku nie wnosił większych zmian 

w propozycjach dotyczących namaszczenia olejem katechumenów względem przyjętych 

uprzednio rozwiązań 40 . W przypadku próbnego użycia tego rytu w Kościołach 

partykularnych, biskup kierujących eksperymentem może podjąć decyzję o opuszczeniu 

namaszczenia41. Projekt obrzędu został przekazany papieżowi Pawłowi VI (1963-1978) 

w dniu 18 marca 1966 roku, który w dniu 20 czerwca 1966 roku udzielił zezwolenia, aby 

w niektórych określonych grupach przeprowadzono eksperymenty w zakresie użycia 

nowego rytuału42.  

Wyniki eksperymentów pozwoliły podjąć dalsze studium zagadnienia rewizji 

namaszczenia przedchrzcielnego. Grupa studyjna 22 podczas zebrań w Vanves w dniach 

30 października 1968 i 4 stycznia 1969 roku ponownie zauważyła, że namaszczenie olejem 

katechumenów mogłoby odbywać się przed wyrzeczeniem się szatana, jednak z racji na 

pojawiające się głosy o potrzebie skrócenia rytu chrzcielnego w czasie Wigilii Paschalnej 

wysunięto inny postulat: większego połączenia tego elementu z elementami 

egzorcystycznymi we wcześniejszych etapach katechumenatu, np. przy okazji skrutyniów43.  

 
40  TAŻ, Schemata nr 147, 18.03.1966, s. 40-41, nr 89, w DLI: „(89) [Unctio olei sancti] - Celebrans intingit 

pollicem in oleo sancto catechumenorum et inungit singulos electos, primum in pectore deinde inter 

scapulas (vel si magis convenire videtur, praesertim pro mulieribus in ambabus manibus exterius, dicens: 

Ego te corroboro oleo salutis, ut indeficienter adhaereas Christo Domino. [Cf. RR. 36, formula partialiter 

mutata (verbum corroboro ex Ordine baptismi adultorum per gradus catechumenatus dispositi anni 1962, 

n. 48a] Electus: Amen. Si electi sunt numerosiores, celebrans formulam semel in plurali dicit. (Quae unctio 

omitti potest, si Conferentia Episcopalis ita iudicaverit)”. 
41  TAŻ, Schemata nr 147. Adnexa de experimentis, Adnexum I. Normae pastorales ad usum illorum qui 

experimenta moderantur, 18.03.1966, s. 8, w: DLI: „Ad num. 89. Unctio in pectore et inter sacpulas cum 

oleo catechumenorum, etsi remanet communis norma, est “ad libitum” prout statuet episcopus 

experimentum moderans: quod iam anno 1962 in “Ordine baptismi adultorum per gradus catechumenatus 

disposito” decretum est (n˚ 48°). Rationes in promptu sunt: non iam dici potest talem unctionem esse apud 

omnes populous “fidelium captui accomodatam” (De S. Lit. art. 34); praeterea, ut ipse Ambrosius aiebat 

de signatione oris in ritu Ephphetha arguens, etiam “mulieres baptizantur” (De Sacr. I, 1, 3; S. C., 1961, p. 

60), “tactus iste virum decebat, feminam non deceret” (De Myst., I, 4, ib., p. 156). (Cf. Rel. 2/17”. 
42  TAŻ, Res Secretariae nr 24, 6.10.1966, s. 3, w: Archiwum ICEL: “Die 18 martii Summo Pontifici traditus 

est Ritus catechumenatur pro baptismo adultorum et die 20 iunii concessa est, quobusdam determinatis 

coetibus, licentia experimenti faciendi, sicut pro exequiis factum est”. 
43  TAŻ, Session du Coetus XXII (Vanves, France), 30.10.1968, 04.01.1969, s. 6, w: Archiwum ICEL: “Onction 

des catechumenes. L’onction des catéchumènes, placée après la renunciation, surcharge parfois le rite 

“Renonciation-profession de foi”. Elle contribue done à allonger la celebration de la Vigile pascale lorsque 

celle-ci comporte des baptêmes d’adultes. Devant cette difficulté on ne s’est past contenté de rappeler que 

cette onction peut être omise avec l’accord de la Conférence épiscopale. Le Coetus propose que, en raison 

de la liaison de l’onction et de l’exorcisme, l’onction des catéchumènes puisse être, éventuellement, 

détachée de la Vigile pascale et jointe après la célébration du dernier des scrutins. Quant à la modalité de 

l’onction on propose qu’elle soit faite “sur la poitrine ou sur les mains, ou même, selon l’opportunité, sur 

d’autres parties du corps”.  
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Zgodnie z tymi wskazaniami kolejny projekt obrzędów chrześcijańskiego 

wtajemniczenia dorosłych opisany w Schemacie nr 344 z dnia 21 czerwca 1969 roku 

przewidywał trzy ewentualne momenty namaszczenia katechumenów pobłogosławionym 

olejem: w okresie katechumenatu w ramach obrzędów przejścia, w czasie obrzędów 

bezpośrednio przygotowujących do sakramentów w Wielką Sobotę rano albo w czasie samej 

celebracji sakramentów po wyrzeczeniu się szatana. Przesłanką zastosowania namaszczenia 

już w okresie katechumenatu, a przed obrzędem wybrania czyli wpisania imienia byłaby 

wówczas użyteczność rytu dla zaznaczenia przechodzenia przez kolejne etapy 

wtajemniczenia na etapie samej inicjacji katechumenalnej 44 . Namaszczenia winien 

dokonywać kapłan lub diakon, zazwyczaj w kościele na koniec celebracji słowa Bożego, 

lecz można tego dokonywać także ze szczególnych racji poza kościołem, prywatnie dla 

pojedynczych katechumenów. W wypadku tego namaszczenia mianoby posługiwać się 

olejem pobłogosławionym ad hoc przez kapłana45.  

Przesłanką przeniesienia namaszczenia olejem katechumenów poza celebrację 

sakramentalną w czasie Wigilii Paschalnej miałoby być skrócenie tejże uroczystej liturgii. 

Wtedy to namaszczenie należałoby połączyć z obrzędem oddania Symbolu wiary w Wielką 

Sobotę rano: albo go poprzedzając w formie przygotowania do redditio, albo następując po 

nim, dla jego potwierdzenia. Ryt miałby prostą strukturę, na którą składałoby się 

namaszczenie katechumenów na piersiach albo na obydwu dłoniach, albo na innych 

częściach ciała wraz z wypowiedzeniem formuły: „Ja umacniam Cię olejem zbawienia, abyś 

nieustannie mocno trzymał się Chrystusa Pana”, na co wybrany odpowiadał: „Amen”. 

Gdyby katechumeni byli liczni, kilku kapłanów lub diakonów mogłoby dokonywać 

namaszczenia w tym samym czasie, wypowiadając przepisaną formułę nad każdym 

namaszczanym indywidualnie46. Jeśli namaszczenia nie dokonano w okresie katechumenatu 

 
44  TAŻ, Schemata nr 344, 21.06.1969, nr 35, s. 14, w: DLI: “Per eosdem annos, dum catechumeni 

progredientes a coetu ad alium ascedunt, transitus occurrentes ritibus aliquoties significari possint. (…) 

Provideri etiam possunt, pro locorum utilitate et voto, celebrations ritus unctionis cum oleo benedicto”. 
45  Tamże, nr 67-69, s. 22, w: DLI: “67. Quantum ad celebrationem ritus unctionis, si catechumenis, ratione 

habita locorum, opportuna esse videntur, ritus perficiatur a sacerdote vel diacono. 66. Utantur oleo ad casum 

benedictio cum oratione Ritualis Romani (tit. VIII, cap. XX). 69. Ritus unctionis celebrari soleat in ecclesia, 

in fine celebrationis verbi. Attamen, ob peculiares rationes, fieri potest extra ecclesiam privatim pro singulis 

catechumenis”. 
46  Tamże, nr 136, 140, 144, s. 54-56, w: DLI: “136. Si ad breviorem reddendam celebrationem Vigiliae 

paschalis etiam unctio catechumenorum videtur esse separanda, anticipari licet. Hac ipsa die conferetur 

sive ante “redditionem Symboli”, ad illam praeparandam; sive postea, ad illum confirmandam. (…) 140. Si 

unctio olei catechumenorum anticipanda esse videatur, perfici potest estiam ante redditionem Symboli, 

secundum ritum infra positum n. 144. Quo in casu ritus “Ephphetha” ommittere licet. (…) 144. (Unctio olei 

sancti) – Si unctio cum oleum anticipanda esse videatur, num perfici potest. Celebrans, pollicem in oleo 

sancto catechumenorum intingens, singulos electos ungit in pectore vel in ambabus minibus vel etiam in 
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albo w czasie obrzędów bezpośrednio poprzedzających, powinno ono mieć miejsce w czasie 

celebracji sakramentów w Wigilię Wielkanocną, po wyrzeczeniu się zła, a przed wyznaniem 

wiary przez kandydatów do chrztu. Konferencja biskupów mogłaby także podjąć decyzję 

o całkowitym opuszczeniu namaszczenia olejem katechumenów47. 

Powyższy projekt obrzędów został ponownie przepracowany przez grupę studyjną 

22 w okresie między czerwcem a wrześniem 1969 roku. W schemacie nr 352 z 16 września 

1969 roku przedstawiono pełny projekt przyszłej części Rytuału rzymskiego zawierającej 

obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Projekt ten oprócz inicjacji dorosłych 

na drodze katechumenatu podzielonego na stopnie zawierał ogólne wprowadzenie, obrzęd 

uproszczony w czasie jednej celebracji, obrzęd skrócony na wypadek konieczności oraz 

chrześcijańskie wtajemniczenie dzieci, które osiągnęły wiek używania rozumu. 

Wprowadzenie do obrzędów skazywało, że namaszczenie olejem katechumenów należy do 

bezpośredniego przygotowania do sakramentów. Obrzędy te w zwyczajnym czasie powinny 

odbywać się w Wielką Sobotę jeśli możliwe jest dokonanie zebrania katechumenów. Do 

adaptacji zastrzeżonych na rzecz konferencji biskupów zaliczono decyzję w sprawie 

opuszczenia namaszczenia przedchrzcielnego albo przeniesienia go do obrzędów 

bezpośrednio przygotowujących lub obrzędów przejścia między katechumenatem 

a obrzędem wybrania48.  

Wspomniana we wprowadzeniu do księgi możliwość umieszczenia namaszczenia 

olejem katechumenów wśród rytów okresu katechumenatu znalazła swoje odzwierciedlenie 

 
aliis partibus corporis si opportunum esse videatur, dum ait: Ego te corroboro (munio?) oleo salutis, ut 

indeficienter adhaereas Christo Domino. Electus: Amen. Quando electi numerosiores sunt, si plures 

sacerdotes vel diaconi adsunt, concelebratio unctionis ita fiet ut electi dividantur inter singulos 

concelebrantes, qui eos inungant, formulam unusquisque in singulari pronuntians dum ungit”. 
47  Tamże, nr 153, s. 59, w: DLI: “153. (Unctio olei sancti) – Si unctio olei sancti non facta est antea (nn. 140, 

144; cfr. iam 67, 69), celebrans, pollicem in oleo sancto catechumenorum intingens, singulos electos ungit 

in pectore vel in ambabus minibus vel etiam in aliis partibus corporis si opportunum esse videtur, dicens: 

Ego te corroboro (munio?) oleo salutis, ut indeficienter adhaereas Christo Domino. Electus: Amen. Quando 

electi numerosiores sunt, si plures sacerdotes vel diaconi adsunt, concelebratio unctionis ita fiet ut electi 

dividantur inter singulos concelebrantes, qui eos inungant, formulam unusquisque in singulari pronuntians 

dum ungit. Unctio haec omitti potest pro iudicio Conferentiae Episcopalis”. 
48  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 352, 16.09.1969, nr 27, 54, 65, s. 7, 12, 13, w: DLI: 

“27. Ad immediatam praeparationem ad sacramenta: 1˚ Moneantur electi ut Sabbato sancto, (…). 2˚ Eadem 

die, si qua fiat electorum congregatio, haberi possunt aliqui ritus immediate praeparatorii, v.g.: redditio 

Symboli, “Ephphetha”, electio nominis christiani et, si casus ferat, unctio olei catechumenorum. (…). 54˚ 

Sabbato sancto, dum electi, a labore vacantes (cf. supra n. 27 § 2 ˚), recollectioni mentis se dedunt, peragi 

possunt varii ritus immediate praeparatorii: redditio Symboli, ritus “Ephphetha” electio nominis christiani, 

immo unctio cum oleo catechumenorum (cf. nn. 200-214). (…). 65˚ Prout in ipso Rituali Romani indicatur, 

ad placitum illarum Conferentiarum haec statuti possunt: (…). 7˚ Decernere omissionem unctionis 

praebaptismalis (n. 224) vel eius translationem sive inter ritus immediate praeparatoris (nn. 213-214) sive 

inter ritus transitionis intra tempus catechumenatus (nn. 137-139)”. 
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w opisie celebracji. Jeśli namaszczenia dokonuje się w tym czasie, udziela go kapłan lub 

diakon używając do tego oleju pobłogosławionego przez biskupa. Przed namaszczeniem 

powinien on krótko przywołać jego znaczenie. Można użyć formuł egzorcyzmów 

mniejszych lub formuły wskazanej w obrzędzie chrztu, a obrzęd kończy się 

błogosławieństwem katechumenów z zastosowaniem oracji na tę okazję przewidzianych. 

Ryt może być sprawowany albo na koniec wspólnej celebracji słowa Bożego, albo ze 

szczególnych racji prywatnie dla poszczególnych katechumenów. Dla pożytku duchowego 

katechumenów można namaszczać wielokrotnie. Bardziej szczegółowy opisy obrzędów 

wskazano w części dotyczących obrzędów bezpośrednio przygotowujących do 

sakramentów. Jeśli katechumenów nie namaszczono w czasie okresu katechumenatu, ani nie 

może być ze względów długości liturgii Wigilii Paschalnej sprawowana bezpośrednio przed 

chrztem, można tego dokonać w sam dzień Wielkiej Soboty. Ryt może mieć formę 

autonomiczną bądź zostać połączony z oddaniem Symbolu wiary: poprzedzać go lub po nim 

następować. Zgodnie z decyzją konferencji biskupów może być także całkowicie 

opuszczony. Szafarz mówi: „Niech cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, na którego znak 

namaszczamy cię olejem zbawienia w tymże Chrystusie Panu naszym, który żyje i króluje 

na wieki wieków”. Potem poszczególnych wybranych namaszcza się na piersi albo na 

obydwu dłoniach, albo też na innych częściach ciała. Gdyby kandydatów było wielu, kilku 

szafarzy może dokonywać namaszczenia w tym samym czasie. W odniesieniu do 

poprzednich projektów należy zauważyć, że zmieniono formułę namaszczenia na 

pochodzącą z obrzędów chrztu dzieci i zrezygnowano z wypowiadania każdorazowo 

formuły słownej nad każdym z katechumenów. Namaszczenie podczas obrzędów 

sakramentów inicjacji może mieć miejsce po wyrzeczeniu się szatana a przed wyznaniem 

wiary, chyba że zostało dokonane już wcześniej, albo konferencja biskupów zdecyduje o 

jego całkowitym opuszczeniu 49 . W obrzędzie uproszczonym, gdy całe wtajemniczenie 

 
49  Tamże, nr 137-139, 213-214, 224, s. 30, 48-49, 52: „137. Ritus unctionis, si ratione habita locorum et 

adiunctorum opportunus esse videatur, ministretur a sacerdote vel a diacono. 138. In ritu unctionis 

adhibeatur oleum catechumenorum ab Episcopo benedictum et breviter recolatur significatio eius. Quantum 

sittinet ad formulam, dicatur un vel alia ex iis, quae exorcismis minoribus assignantur (cf. nn. 115-125), vel 

formula in Baptismo usurpanda (cf. n. 224). Ritus concludatur benedictione selecta inter eas, quad nn. 126-

134 datae sunt. 139. Unctio, quae in fine celebrationis verbi locum habeat, confertur pro omnibus 

catechumenis; ob peculiares rationes etiam fit privatim pro singulis. Pro opportunitate spirituali licet 

catechumenos pluries inungere (…). IV Unctio Olei catechumenorum. 213. Unctio olei catechumenorum, 

si non fuerit anticipata in tempore catechumenatus nec possit propter exiguitatem temporis celebrari in 

Vigilia paschali, et nisi de iudicio Conferentiae Episcopalis omittenda sit, conferri potest ipsa die Sabbati 

Sancti. Ministrari potest separatim vel etiam una cum “redditione Symboli” sive ante ad illam 

praeparandam, sive post ad illam confirmandem. 214. Celebrans dicit: Muniat te virtus Christi Salvatoris, 

in cuius signum te oleo linimus salutis, in eodem Christo Domino nostro, qui vivit et regnat in saecula 

saeculorum. Omnes: Amen. Singuli electi liniuntur oleo catechumenorum in pectore vel in ambabus 
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chrześcijańskie dorosłego dokonuje się w czasie jednej celebracji namaszczenie olejem 

katechumenów następuje po modlitwie egzorcyzmu a przed właściwą celebracją chrztu 

(przed błogosławieństwem wody chrzcielnej, wyrzeczeniem się szatana i wyznaniem 

wiary) 50 . W przypadku inicjacji chrześcijańskiej dzieci, które osiągnęły już wiek 

katechizacyjny namaszczenie olejem katechumenów zgodnie z decyzją konferencji 

biskupów mogło dokonać się albo w czasie obrzędów pokutnych (drugi stopień 

wtajemniczenia) po egzorcyzmie, albo w czasie celebracji sakramentów, między 

wyrzeczeniem się szatana a wyznaniem wiary51.  

Powyższy schemat został przedstawiony Ojcom Świętej Kongregacji Kultu Bożego 

do decyzji o jego przyjęciu lub odrzuceniu wraz ze sprawozdaniem z dokonanych prac nad 

sporządzeniem obrzędu, eksperymentami i rewizją projektu z dnia 29 września 1969 roku. 

W tymże dokumencie zaproponowano, aby można było antycypować namaszczenie olejem 

katechumenów. Sprzyjałoby to zachowaniu obrzędu, gdyż umieszczony w dotychczasowym 

miejscu nie jest dobrze rozumiany jako pomoc katechumenom. Wydaje się bardziej 

stosowne, aby mógł on im służyć przez cały okres katechumenatu i pomagać wzrastać. Jak 

wskazywali Afrykańczycy, olej nie powinien pojawiać się u celu, lecz na początku 

i w trakcie całej drogi. Ponadto zaproponowano, aby formuła namaszczenia została wzięta 

z przyjętego już obrzędu chrztu dzieci. W związku z tym postawiono Ojcom Kongregacji 

pytanie czy wyrażają zgodę, aby namaszczenie olejem katechumenów można było 

 
manibus vel etiam in aliis paribus corporis, si opportunum esse videtur. Si numerosiores sunt electi, plures 

ministros adhibere licet. (…). 224. Unctio Olei catechumenorum. – Si unctio olei catechumenorum non 

facta est antea (cf. nn. 102, 138-139, 213-214), celebrans dicit: Muniat te virtus Christi Salvatoris, in cuius 

signum te oleo linimus salutis, in eodem Christo Domino nostro, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. 

Omnes: Amen. Singuli electi liniuntur oleo catechumenorum in pectore vel in ambabus manibus vel etiam 

in aliis paribus corporis, si opportunum esse videtur. Si numerosiores sunt electi, plures ministros adhibere 

licet. Unctio haec omitti potest pro iudicio Conferentiae Episcopalis”.  
50  Tamże, nr 259-260, s. 61: „259. Oratio exorcismi et unctio praebabtismalis (…). 260. Prosequitur celebrans: 

Muniat te virtus Christi Salvatoris, in cuius signum te oleo linimus salutis, in eodem Christo Domino nostro, 

qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Omnes: Amen. Candidatus linitur oleo catechumenorum in 

pectore vel in ambabus manibus vel etiam, si opportunum esse videtur, in aliis partibus corporis. Unctio 

haec omitti potest pro iudicio Conferentiae Episcopalis”. 
51  Tamże, nr 341, 355, s. 80 i 83: „341. (Unctio catechumenorum vel impositio manuum) – Prosequitur 

celebrans ad conferendam catechumenis unctionem: Muniat te virtus Christi Salvatoris, in cuius signum te 

oleo linimus salutis, in eodem Christo Domino nostro, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Omnes: 

Amen. Singuli candidati liniuntur oleo catechumenorum in pectore vel in ambabus manibus vel etiam, si 

opportunum esse videtur, in aliis paribus corporis. Unctio haec omitti potest, pro iudicio Conferentiae 

Episcopalis, vel remitti in diem celebrationis Baptismi, ut fit pro adultis (n. 224). Quo in casu, celebrans 

dicit: Muniat vos virtus Christi Salvatoris, qui vivit et regant in saecula saeculorum. Pueri: Amen. Et statim 

manum imponit super unumquemque catechumenum nihil dicens. 355. (Unctio Olei catechumenorum) – 

Si unctio olei catechumenorum a Conferentia Episcopali retinetur nec facta est antea (cf. n. 341), celebrans 

dicit: [cf. n. 224]”. 
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antycypować i udzielać go w okresie katechumenatu?52  Biorąc pod uwagę rozwiązania 

przyjęte w obowiązujących księgach liturgicznych można domniemywać, że ten ostatni 

Schemat obrzędów został zaakceptowany.  

Promulgowana dekretem Świętej Kongregacji Kultu Bożego z dnia 6 stycznia 1972 

roku część Rytuału rzymskiego Ordo initiationis christianae adultorum niemal w całości 

uwzględnia wnioski reformatorów w zakresie namaszczenia przedchrzcielnego. 

Konferencjom biskupów pozostawiono prawo podjęcia decyzji o opuszczeniu namaszczenia 

olejem katechumenów, albo jego przeniesieniu do obrzędów bezpośrednio 

przygotowujących do chrztu lub nawet na czas katechumenatu. Formuła towarzysząca 

namaszczeniu jest identyczna z formułą przewidzianą w obrzędach chrztu dzieci. 

Poszczególnych katechumenów namaszcza się na piersi lub na obydwu dłoniach, a nawet 

jeśli wydaje się to bardziej właściwe – na innych częściach ciała. Jeśli dokonuje się go 

w czasie celebracji sakramentów inicjacji, ma ono miejsce pomiędzy wyrzeczeniem się 

szatana a wyznaniem wiary przez tych którzy mają być ochrzczeni53.  

Konferencja Episkopatu Polski podczas 202. Zebrania Plenarnego w Warszawie 

w dniach 26 i 27 września 1984 roku podjęła uchwałę o opuszczeniu namaszczenia olejem 

katechumenów również przy chrzcie dorosłych54. W konsekwencji tego pierwsze wydanie 

polskie Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowanych do 

zwyczajów diecezji polskich przyjęte przez Konferencję Episkopatu Polski dnia 12 grudnia 

1985 roku i potwierdzone przez Kongregację Kultu Bożego 7 marca 1986 roku zawierało 

jedynie postanowienie o opuszczeniu namaszczeniem olejem katechumenów bez 

 
52  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 352. Relatio de Christiana adultorum initiatione 

quorum textus post experimenta recogniti et locupletati sunt, 29.09.1969, nr 11, 21, 32, 39, s. III-IV, VI, 

VIII, w: DLI: “11. (…) Quaesitum IV: Placetne Patribus ut unctionem cum oleo catechumenorum anticipare 

liceat et conferre in tempore catechumenatus? [Ad n. 65 § 6˚] (…) 21. 4) Inter ritus ipsos: (…) c/ qui, in 

celebratione iam densa obscurant ritus praeciouos, v.g. unctio catechumenorum in celebratione ultima, quae 

tribus iam sacramentis constat. (…) 32. (…) Proponimus ut anticipari possint et “traditiones” et “unctio 

cum oleo catechumenorum”. (…) Praeterea anticipatione unctionis cum oleo catechumenorum, et facillior 

fit conservation ritus huius, qui in suo loco hodie parum intelligitur et catechumeni adiuvabuntur, quia per 

istud oleum sibi destinatum roborabuntur toto decursu catechumenatus: etenim, ut aiunt Africani, 

itinerantibus oleo opus est non in fine, sed in principio et decursu itineris. (…) 39. (…) Ex Ordine Baptismi 

parvulorum proveniunt (…) formula unctionis cum oleo catechumenorum (n. 224)”.   
53  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo initiationis…, nr 65 pkt 7, nr 127-132, 206-207, 218, 255-256, 340, 354, s. 30, 

52-53, 83-84, 90-91, 103-104, 137-138, 143-144.  
54  KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Uchwała 22/158, 202 KPE, Warszawa, 1984, w: Archiwum 

Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, 130 Uchwały Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski, 

1946-1989. 
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przywołania tekstów zawartych w wydaniu typicznym księgi liturgicznej 55 . Idea 

przywrócenia w Polsce namaszczenia olejem katechumenów w czasie inicjacji dorosłych 

pojawiła się już w czasie 277. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 

w Szczecinie w dniach 16-18 czerwca 1995 roku. Krytykowano wówczas zbyt pośpieszną 

rezygnację z tego obrzędu, pomimo iż inne konferencje biskupów takiej uchwały nie 

podjęły. Dyskusja w tej sprawie nie przyniosła jednak konkretnych rezultatów56. Do sprawy 

powrócono w latach 2017-2018. Uchwałą nr 24/378/2018 Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 14 marca 2018 roku biskupi polscy na nowo wprowadzili używanie oleju 

katechumenów w obrzędach wtajemniczenia dorosłych 57 . Uchwałę te potwierdziła 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 26 lutego 2019 roku58. 

W związku z tym, w wydaniu pierwszym poprawionym Obrzędów chrześcijańskiego 

wtajemniczenia dorosłych dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich ogłoszonym 

dekretem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 24 czerwca 2019 roku 

umieszczono stosowne teksty liturgiczne59. Konferencja Episkopatu Polski nie zdecydowała 

się jednak na przywrócenie namaszczenia olejem katechumenów także podczas 

chrześcijańskiego wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny. W tym 

wypadku pozostawiono analogię z obowiązującym w Polsce Rytuałem chrztu dzieci.  

Warto zauważyć, że na podstawie upoważnienia wskazanego w Rytuale typicznym 

Narodowa Konferencja Katolickich Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki 

zaaprobowała stosowanie namaszczenia olejem katechumenów w okresie katechumenatu 

jako pewnego rodzaju ryt przejścia, w związku z czym zdecydowała o opuszczeniu tegoż 

namaszczenia zarówno w czasie celebracji chrztu, jak i podczas fakultatywnych obrzędów 

bezpośrednio przygotowujących w Wielką Sobotę, rezerwując go na okres katechumenatu 

i okres oczyszczenia i oświecenia60.  

 
55  Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, 

Katowice 1988, s. 62, 96. 
56  SEKRETARIAT EPISKOPATU POLSKI, 277 Konferencja Episkopatu Polski. Szczecin, 16-18 czerwca 1995 

roku, s. 29-30, (tekst. niepubl.). 
57  KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI, Uchwała nr 24/378/2018 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 

marca 2018 r. w sprawie zmian w polskim tłumaczeniu księgi Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia 

dorosłych dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, w: Akta Konferencji Episkopatu Polski, 

31 (2019), s. 96. 
58  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Prot. N. 172/18, 26.02.2019, 

w: Anamnesis 25 (2019) nr 4, s. 32-35. 
59  Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, 

wydanie pierwsze poprawione, Katowice 2020, s. 5, 65-66, 102, 110, 125. 
60  The Roman Ritual. Revised by Decree of the Second Vatican Ecumenical Council and Published by 

Authority of Pope Paul VI. Rite of Christian initiation of adults. Approved for use in the dioceses of the 
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Opuszczenie rubryk wskazujących na możliwość rezygnacji przez Konferencję 

biskupów z przedchrzcielnego namaszczenia olejem katechumenów we 

francuskojęzycznym wydaniu tego rytuału sugeruje, że Konferencje biskupów Afryki 

Północnej, Belgii, Kanady, Francji, Szwajcarii i Luksemburga podjęły decyzję o zachowaniu 

tegoż rytu61.  

 Namaszczenie przedchrzcielne olejem katechumenów nie dotyczy tylko dorosłych 

przygotowujących się do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej lecz także dzieci, które 

pierwszy sakrament przyjmują podczas jednej celebracji liturgicznej. Generalna reforma 

liturgiczna po Soborze Watykańskim II nie mogła zatem nie znaleźć swojego 

odzwierciedlenia w obowiązującym obrzędzie chrztu dzieci. Zadanie rewizji tej części 

Rytuału rzymskiego także powierzono Grupie studyjnej 22 działającej w ramach Rady 

ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej. Zespół ten po raz pierwszy podjął 

zagadnienie chrztu dzieci podczas zebrania w dniach 14-15 listopada 1965 roku w Monte 

Fiolo, a następnie podczas wspólnego zebrania grup studyjnych 22 i 23 w Monte s. Odiliae 

w dniach 27-30 grudnia 1965 roku. Pierwsze konkretne propozycje opracowano w Trewirze 

w dniach 31 stycznia – 2 lutego 1966 roku, a następnie przepracowane w Le Saulchoir 

w dniach 2-6 marca 1966 roku. W dniach 19-20 marca 1966 roku relator i sekretarz grupy 

studyjnej 22 sporządzili sprawozdanie, przedłożone następnie 25 marca 1966 roku 

konsultorom grup studyjnych 22-23, zanim zostanie przedstawione na zebraniu relatorów 

w maju 1966 roku. W odniesieniu do oleju katechumenów w Schemacie nr 149 wskazano, 

że dotychczasowe namaszczenie może być dokonywane zgodnie decyzją konferencji 

biskupów po wyrzeczeniu się szatana. W tym przypadku dokonuje się go na zewnętrznej 

stronie obydwu dłoni62.  

W dnach 3-4 maja 1966 roku odbyło się w Rzymie zebranie relatorów grup 

studyjnych, podczas którego omówiono propozycję dotyczące rewizji obrzędu chrztu dzieci. 

Namaszczenie przedchrzcielne rozpatrywano w dwóch aspektach: jego fakultatywności 

zgodnie z decyzją konferencji biskupów oraz sposobu namaszczania. Lengeling zauważył, 

że należy pozostawić je do osądu konferencji biskupów, nie zaś uzależniać od arbitralnej 

decyzji każdorazowego szafarza. Nabuco i Martimort wyrażali obawę, że sprawy 

 
United States of America by the National Conference of Catholic Bishops and confirmed by the Apostolic 

See, New Jersey 1988, nr 33 pkt 6-7, s. 12. 
61  Rituel de l’ initiation chrétienne des adultes, Paris 1997, s. 75-77, 134-135, 152. 
62  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 149, 25.03.1966, nr 

44, s. 9, w: DLI: “44. Secundum iudicium Conferentiarum eposcopalium sequitur unctio cum oleo 

catechumenorum, si libet in ambabus manibus exterius”.  
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pozostawione ad libitum w końcu zanikają. Wobec tego postanowiono jeszcze raz zająć się 

zagadnieniem. Relator grupy studyjnej zauważył jednak, że sprawa została już 

rozstrzygnięta w obrzędach katechumenatu rozłożonego na stopnie. W zakresie 

namaszczania na dłoniach Martimort odnosił się do propozycji z rezerwą i optował za 

znalezieniem lepszego rozwiązania. Gy i Ligier stali na stanowisku, że namaszczenie nie 

odpowiada w pełni symbolice namaszczenia przedchrzcielnego. Franquesa proponował 

namaszczanie na czole. Luykx przedstawił zdanie Afrykańczyków, dla których 

namaszczenie przedchrzcielne jest niepotrzebne63. Dotychczasowe ustalenia i propozycje 

przedstawiono także wybranym teologom do zaopiniowania. Bouyer zauważył, że 

ograniczenie namaszczenia przygotowawczego jedynie do rąk jest niezbyt szczęśliwe. Jego 

zdaniem stanowi niewłaściwą uzurpację rytu święceń prezbiterów bez żadnego 

usprawiedliwienia w tradycji64.  

Zebrane opinie posłużyły do sporządzenia kolejnej relacji na temat rewizji obrzędów 

chrztu dzieci. W czerwcu 1966 roku na zebraniu grupy studyjnej 22 w pobliżu Werony. 

Definitywna redakcja została sporządzona 15 lipca 1966 roku w Trewirze przez relatora 

i dwóch konsultorów, a następnie jako schemat nr 179 z dnia 26 lipca 1966 roku została 

przedstawiona Radzie ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej w celu podjęcia 

decyzji co do zastosowania niektórych nowych rozwiązań rytualnych. Zgodnie z nową 

propozycją namaszczenie olejem katechumenów przeniesiono na początek liturgii 

sakramentu, po egzorcyzmie a przed błogosławieństwem wody chrzcielnej, aby nie 

przerywać najdawniejszej jedności obrzędów wyrzeczenia się szatana i wyznania wiary. 

 
63  TAŻ, Coetus 22 De Sacramentis. Protocolum disceptationun quae Romae diebus 3-4 maii inter Relatores 

Consilii habitae sunt de relatione nostra de recognoscendo ritu baptizandi parvulos additis observationibus 

quas Sodales Relatori Romam miserunt, 10.05.1966, nr 44, s. 7, w: DLI:” 7. De unctione praebaptismali.- 

1) Relinquitur ad “iudicum Conferentiarum episcopalium”, non vero ad arbitrium iniuscuiusque ministri 

/Lengeling/. Tament tamen ne res “ad libitum” denique evanescat /Nabuco, Martimert/. Ideo res tractanda 

erit iterum: si unction supervacua videbitur, omittatur; secus, retineatur (iidem). – Notandum est rem iam 

solutionem accepisse a Rituali per gradus catechumenatus dispositor /Relator/. 2) De modo ungendi, “in 

minibus”. -a/ Non omnino placet: si solutio melior invenietur, eligatur /Martimort/. -b/ Argumentum 

allatum, scilicet quod manibus et pugno luctatur /Gy/, non respondet ad totum symbolismum unctionis 

praebaptismalis. In Oriente ungunt simul contra diabolum et ad inserendum in gregem Christi, in oleastrum 

pinguem Ecclesiae. Symbolismus, sic intellectus, amplectitur et apotaxim et syntaxim, renuntionem et 

professionem fidei /Ligier/. -c/ Etiam in Occidente symbolismus non est ita clarus /Lengeling. -d/ 

Propenitur unctio in fronte /Franquesa/. Sic revera incipient Orientales; sed deinde ungunt etiam manus 

/Ligier/. P. Luykx refert duplicitaem unctionis, iudicio Afrorum, esse supervacuum; ac ab eis unctionem 

postbaptismalem Melius intelligi”.  
64  TAŻ, Schemata nr 169. Coetus a Studii 22-23 Compendium responsionum theologorum ad quaestiones 

propositas circa ordinem biptizandi parvulos, 17.05.1966, nr 15, s. 7, w: DLI: “15 Unctio praebaptismalis 

(Rel 44) “Infelicem habeo ideam restringendi unctiones praeparatorias ad unctionem tantum manuum. Hoc 

mihi videdur incogrua usurpatio ritus odrinarionis pesbyterorum, sine ulla iustificatione in traditione” 

(L. Bouyer)”.   
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Opowiedziano się za namaszczeniem na dłoniach zamiast na piersiach i na plecach, gdyż 

poprzednio stosowane rozwiązania było bardzo skompilowane i nic nie mówiły na temat 

symboliki tego namaszczenia. Zdaniem odpowiedzialnych za rewizję obrzędu chrztu dzieci, 

namaszczenie rąk lepiej odpowiada zobrazowaniu przygotowania do duchowej walki, gdyż 

ręce są narzędziem pojedynku. Konferencjom biskupów pozostawiono prawo do podjęcia 

decyzji o opuszczeniu namaszczenia przedchrzcielnego także w stosunku do dzieci, jeśli 

przemawiają za tym poważne racje65.  

Dnia 4 października 1966 roku postanowiono zmienić poprzednie brzmienie tego 

punktu relacji, zachowując namaszczenie na piersiach i na plecach, z możliwością wyboru 

namaszczenia rąk w tych regionach, gdzie namaszczenie dokonywane w tradycyjny sposób 

jest trudne do zrealizowania ze względu na ubiór dziecka. Ojcom Rady postawiono pytania: 

Czy namaszczenie przedchrzcielne ma być fakultatywne w ten sposób, że konferencje 

biskupów mogą zdecydować o jego opuszczeniu ze względu na poważne racje? Czy ma 

mieć miejsce przed wyrzeczeniem się szatana? Czy można namaszczać także ręce?66  

Podczas sesji Ojców rady w dniu 11 października 1966 roku podjęto pozytywną 

decyzję w odniesieniu do przedstawionych pytań. Biskup Hurley zaproponował 

namaszczanie tylko na piersiach zamiast na piersiach i na plecach, jednak relator zauważył, 

ze trudności jakie powstają z powodu ubrań dziecka wpływają nie tylko na namaszczanie na 

plecach, ale także na piersiach dziecka67.  

Uwagi poczynione podczas sesji plenarnej Consilium stały się przedmiotem dalszych 

prac podkomisji zajmującej się chrztem dzieci. W dniach 29-31 października 1966 roku 

podkomisja ta odbyła zebranie w Trewirze, podczas którego zaproponowano połączenie 

 
65  TAŻ, Schemata nr 179, 25.07.1966, nr 35, s. 10, w: DLI: “35. Post exorcismum sequitur unctio cum oleo 

catechumenorum, et quidem in manu exterius. Melius hic iam fit, ne postea disrumpat perantiquam 

unitatem, quae ex abrenuntiatione et professione fidei consistit. Melius fieri videtur in manu quam “in 

pectore et inter scapulas” (RR, n. 15), quia ungere infantem in pectore et inter scapulas complicatum est et 

nihil dicit, ungere eum in manu facile est et aliquatenus saltem destinationem ad luctam spiritualem exprinit, 

quia manus est instrumentur pugnae. Si Conferentiae Episcopali propter graves rationes ita visum est, haec 

unctio praebaptismalis etiam in infantibus omitti potest”. 
66  TAŻ, Schemata nr 179. Addenda, 04.10.1966, s. 2, 5, w: DLI: “Quesitum IV: An placeat (…) 3) ut unction 

praebaptismalis sit ad libitum Conferentiarum episcopalium eo sensu, quod propter graves rationes omitti 

potest; 4) ut (si fit) fiat ante abrenuntiationem; 5) ut fieri possit etiam in manu. (…). n. 35 ita variator, ut 

textui linearum 4-7 (Melius fieri videturin manu facila est et) substituatur textus sequens: Fiat “in pectore 

et inter scapulas” (RR, n. 15) vel in regionibus, ubi hoc propter vestimenta infantium difficulter tantum fieri 

potest, in manu, quia unctio manus…”.   
67  TAŻ, Protocollum disceptationis Patrum de Ritu baptizandi parvulos, 11.10.1966, s. 5, w: DLI: “2) Annon 

posset fieri unctio praebaptismalis solummodo in pectore (Episc. Hurley)? – Sed difficultas, orta ex 

vestimentis, valet tam pro pectore quam inter scapulas (Relator). (…). Ad Quesitum IV: Placet ad quattuor 

puncta”.  
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namaszczenia przechrzcielnego z egzorcyzmem. Z uznaniem odniesiono się do propozycji 

Hurleya, aby namaszczać tylko na piersi, ponieważ pierś jest miejscem serca. Znaczenie 

oleju jako przygotowania do walki nie odpowiada aktualnej kondycji dziecka, należy je 

jednak zachować ze względu na jego życie przyszłe i połączyć, jeśli to możliwe, 

z zobrazowaniem obecności Bożej w sercu dziecka. W wyniku połączenia namaszczenia 

z egzorcyzmem nie zaproponowano odrębnej formuły słownej do namaszczenia. 

W regionach, w których ubrania dziecka mogły sprawiać trudności w namaszczeniu na 

piersi, może ono dotyczyć dłoni dziecka. Ponadto konferencje biskupów – jak już wcześniej 

postanowiono – z ważnych przyczyn mogą zdecydować o opuszczeniu namaszczenia 

przedchrzcielnego także przy chrzcie dzieci68.  

Dalsze prace nad projektem miały miejsce podczas zebrań grupy studyjnej 22 i 23 

w La Saulchoir w dniach 26-30 grudnia 1966 roku oraz podkomisji ds. chrztu dzieci 

w Rzymie dnia 10 stycznia 1967 roku, w Brukseli dniach 29 stycznia – 1 lutego 1967 roku 

oraz w Trewirze w dniach 7-8 lutego 1967 roku. Na podstawie dyskusji podczas tych spotkań 

uznano za bardziej stosowne przeniesienie egzorcyzmu wraz z namaszczeniem olejem 

katechumenów na koniec liturgii słowa, a nie jak wcześniej po błogosławieństwie wody 

chrzcielnej. Zmieniono także formułę modlitwy egzorcyzmu połączonej funkcjonalnie 

z namaszczeniem69.  

 
68  TAŻ, Schemata nr 200, 4.11.1966, s. 6-9, w: DLI: “(…) d) unctio praebabtismalis (ad libitum Conf. Episc.) 

fiet intra ipsum exorcismum; et formula eius introducatur intra orationem exorcismi. (…). De unctione: - 

a/ Cum magno favore commemorata est propositio Episc. Hurley, ut unctio fiat in “pectore tantum”, 

quatenus “pectus” est locus “cordis” – b/ Praeter ea quae usque nunc a nobis proposita sunt in Relationibus 

anterioribus, significatio olei ad pugnam et ad fortitudinem aliquomodo impugnata est a P. Stanzel, 

quatenus non recte apta esset ad condicionem praesentem pueri; servabitur tamen pro vita eius futura; 

coniungetur, si fieri potest, cum significatione “praesentiae” divinae in corde et manuductionis ad vitam in 

fide. (…). Oratio exorcismi et unctio. (Proponuntur duo exempla exorcismi deprecatorii): (1) Domine, Deus 

omnipotens, qui Filium tuum misisti ut principem huius mundi eiiceret et hominem a peccati servitute 

liberaret interiusque renovaret: nunc pro his famulis tuis N… et N… deprecamur ut a peccato liberentur et 

virtute [unctionis] Christi tui roborentur. (Si, ad libitum Conf. Episc., omittetur unctio, omittetur pariter 

verbum “unctionis”). (2) Deus veritatis et caritatis, cui conditiones mundi et hominum patent, notum tibi 

est omnem infantem vitam ingredi mundationis et liberationis egentem, mox illam in seipso carnis et 

sanguinis adversiatem, et illam im mundo adversus rectores tenebrarum harum (Eph VI 12) colluctationem 

experturam: praesta supplocationibus famulorum tuorum ut infantes isti N… et N… virtute passionis et 

resurrectionis Christi tui iam nunc a diaboli potestate liberentur et contra eius insidias unctione Christi tui 

(vel: Christi tui auxilio) in futurum roborentur et in itinere vitae suae indeficienter custodiantur. (…). Iuxta 

“variationem” propositam ad n. 35, unctio fiat “in pectore et inter scapulas” (RR., 15) vel in regionibus, ubi 

hoc propter vestimenta infantium difficulter tantum fieri potest, in manu, quia unctio manus facilis est et 

aliquatenus saltem destinationem ad luctam spiritualem exprimit, quia manus est instrumentum pugnae. Si 

Conferentiae Episcopali propter graves rationes ita visum est, haec unctio praebaptismalis etiam in 

infantibus omitti potest, (Videtur an, post votum Episc. Hurley et interventum P. Stenzel, textus maneat 

immutatus)”.  
69  TAŻ, Schemata nr 210, 1.03.1967, nr 18, s. 12-13, w: DLI: “18 (Oratio exorcismi) (a) – Omnipotens 

sempiterne Deus, qui Filium tuum in mundum misisti ut vinceret Satanam, spiritum nequitiae, et hominem 

erueret e tenebris ac in regnum transferret lucus ac dilectionis tuae (b); te supplices exoramus, ut hos 
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Ojcom rady przedstawiono schemat nr 223 z dnia 10 kwietnia 1967 roku będący 

owocem pisemnych uwag członków grup studyjnych 22 i 23 oraz dyskusji, która miała 

miejsce na zebraniu relatorów dnia 3 kwietnia 1967 roku. W odniesieniu do poprzedniego 

schematu postanowiono opuścić możliwość namaszczenia dziecka na ręku. Zauważono 

także możliwość koncelebracji namaszczenia w ten sposób, że gdy jest wiele dzieci do 

chrztu, kilku szafarzy może samodzielnie i jednocześnie dokonywać namaszczenia 

poszczególnych dzieci w tym samym czasie70.  Taki schemat przedstawiono Ojcom Rady 

z prośbą o akceptację. Po czym dnia 7 czerwca 1967 roku jako schemat nr 230 został on 

zaaprobowany do próbnego wykorzystania przez upoważnionych do tego biskupów w ich 

Kościołach partykularnych71. 

 
parvulos a regno mali ereptos virtute munias Christi Salvatoris, in cuius signum vos linio oleo salutis in 

eodem Christo Domino nostro, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Unctio fit cum oleo 

catechumenorum tantum in pectore (c) (vel in manus exterius) (d). Si Conferentiae episcopali propter 

graves rationes ita visum fuerit, haec unctio praebaptismalis omitti potest (e). Tunc post verba “Christi 

Salvatoris” celebrans orationem immeditate concludit dicens: “Qui vivit et regnat”: Alia formula orationis 

exorcismi (f) ad libitum celebrantis eligenda invenitur in Appendice sub. n. 41. Ad. n. 18 a: Secundum ea 

quae dicta sunt in Rel. 179, n. 33, oratio exorcismi praevisa erat ante benedictionem aquae in ipso 

baptisterio; nunc anticipata est ad alleviandum ritum et quia bene concludit ritus, qui ipsius sacramenti 

celebrationem praecedunt. Omissa est etiam impositio manus, de qua in eadem Relatione, n. 34, quia unctio 

praebaptismalis componitur cum oratione exorcismi. Ad. n. 18 b: Cf. Col. 1, 13. Ad. n. 18 c: Secundum 

dicta in sessione Patrum die 11 oct. 1966 redintroducta est unctio in pectore omissa unctione in scapulis. 

Ad. n. 18 d: Ubi tamen difficultae oritur ex vestimentis, sufficit unctio in una ex dubas manibus et quidem 

exterius, ut distinguatur haec unctio ab unctione infirmorum. Ad. n. 18 (e): Solutio haec pro baptismo et 

adultorum et parvulorum a Patribus Consilii approbata est; cf. Ordinem baptismi adultorum, n. 89 et Rel. 

179, n. 35. Ad. n. 18 (f): Etiam haec formula est deprecatoria, non obstante propositio Rel. 179, n. 33; visum 

est enim formulas imprecatorias minus concordare cum condicione infantium”.    
70  TAŻ, Schemata nr 223, 10.04.1967, nr 18, s. 11-12, w: DLI: “18 (Oratio exorcismi) (a) – Omnipotens 

sempiterne Deus, qui Filium tuum in mundum misisti ut Satanae, spiritus nequitiae, a nobis expelleres 

potestatem et hominem, ereptum e tenebris, in admirabile regnum tuae lucis transferret (b); te supplices 

exoramus, ut hos parvulos, a regno tenebrarum erutos, facias templum Dei vivit et Spiritus Sanctus habitet 

in eis.  Digneris eos virtute Christi Salvatoris munire: in cuius signum nos eos oleo linimus salutis in eodem 

Christo Domino nostro, Qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Unctio fit cum oleo 

catechumenorum in pectore (c) Si numerosiores sunt baptizandi, unctiones fieri possunt a pluribus ministris. 

Si Conferentiae Episcopali propter graves rationes ita visum fuerit, haec unctio praebaptismalis omitti 

potest (d). Tunc post verba “Christi Salvatoris” celebrans orationem immeditate concludit dicens: “Qui 

vivit et regnat”: Alia formula orationis exorcismi (e) ad libitum celebrantis eligenda, invenitur in Appendice 

sub. n. 42. Ad. n. 18 (a): Secundum ea quae dicta sunt in Rel. 179, n. 33, oratio exorcismi praevisa erat ante 

benedictionem aquae in ipso baptisterio; nunc anticipata est ad alleviandum ritum et quia bene concludit 

ritus, qui ipsius sacramenti celebrationem praecedunt. Omissa est etiam impositio manus, de qua in eadem 

Rel. n. 34, quia unctio praebaptismalis componitur cum oratione exorcismi et quia iam habetur in fine ritus 

receptionis. Ad. n. 18 (b): Cf. I Pt 2, 9. Ad. n. 18 (c): Secundum dicta in sessione Patrum die 11 oct. 1966 

redintroducta est unctio in pectore omissa unctione in scapulis. Ad. n. 18 (d): Solutio haec pro baptismo et 

adultorum et parvulorum a Patribus Consilii approbata est [cf. Ordinem baptismi adultorum, n. 89 et Rel. 

179, n. 35]. Ad. n. 18 (e): Etiam haec formula est deprecatoria, non obstante propositio Rel. 179, n. 33: 

visum est enim formulas imprecatorias minus concordare cum condicione infantium. Ad. n. 18 (f): 

Secundum dicta in sessione diei 11 oct. 1966, praevidetur possibilitas celebrandi baptismum etiam in 

sanctuario ecclesiae”. 
71  TAŻ, Schemata nr 230, 7.06.1967, w: DLI. 
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Eksperymenty zostały przeprowadzone w Afryce (Rwanda i Togo) w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, w Belgi, Francji, Niemczech i we Włoszech. Wyniki próbnego 

stosowania zreformowanych obrzędów chrztu dzieci stanowiły materiał do definitywnej 

redakcji projektu rytuału inicjacji chrześcijańskiej dzieci podczas dwóch zebrań grupy 

studyjnej latem 1968 roku w Senonches pod Paryżem i w opactwie świętego Erentrauda 

w Kellenried w Niemczech72.  

Raporty z eksperymentów wskazywały na konieczność rozłączenia egzorcyzmu 

i namaszczenia przedchrzcielnego. Wobec tego przygotowano nową formułę modlitwy 

egzorcyzmu, po której celebrans miał dodawać: „Niech was broni moc Chrystusa 

Zbawiciela, na którego znak namaszczamy was olejem zbawienia w tymże Chrystusie Panu 

naszym, który żyje i króluje na wieki wieków”73.  

W relacji z prac grupy studyjnej 22 nad liturgią chrztu dzieci z dnia 25 września 1968 

roku Ojcom Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej postawiono pytanie czy 

akceptują zmiany w porządku celebracji słowa Bożego w liturgii chrztu tj. rozdzielenie 

modlitwy egzorcyzmu i namaszczenia olejem katechumenów74. Pozytywna odpowiedź tego 

 
72  A. BUGNINI, dz. cyt., s. 584. 
73  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 308, 23.09.1968, nr 

21, 25, 18-19, 16-17, s. 14, 20-21, 35, w: DLI: “21. In ordine Baptismi breviore pro “catechistis” (Const. 

de S. Lit., art. 68) omittuntur unctiones cum oleo catechumenorum (…). 25. Prout in ipso Rituali Romano 

indicatur, ad placitum illarum Conferentiarum: (…) 3˚ Unctio catechumenorum omittitur (Ordo § 1, 9: § 

2,17) (…). 18. Conclusio: Oratio exorcismi cum unctione: - Cel.: Omnipotens sempiterne Deus, qui Filium 

tuum in mundum misisti ut Satanae, spiritus nequitiae, a nobis expelleros potestatem et hominem, ereptum 

e tenebris, in admirabile regnum tuae lucis transferret (a): te supplices exoramus, ut hos parvulos, e regno 

erutos tenebrarum, Majestatus tuae templum perficias, et Spiritus Sanctus tuus habitet in eis. Per Christum 

Dominum nostrum. Omnes: Amen. Ad. n. 18 (a) Cfr. I Pt 2,9. Et celebrans prosequitur: Muniat vos viritus 

Christi Salvatoris, in cuius signum vos oleo linimus salutis in eodem Christo Domino nostro, qui vivet et 

regnat in saecula saeculorum. R.: Amen. Unctio fit in pectore cum oleo catechumenorum. Si numerosioros 

sunt parvuli, plures ministros adhibere licet. 19. Si autem Conferentiae Episcopali propter graves rationes 

ita visum fuerit, unctio praebaptismalis omitti potest (a). Quo in casu, celebrans dicit semel tantum: Muniat 

vos virtus Christi Salvatoris, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. R.: Amen. Et statim manum imponit 

super unumqumque infanitum nihil dicens. (…). 16. Conclusio: Oratio exorcismi cum unctione: - Cel.: 

Omnipotens sempiterne Deus, qui Filium tuum in mundum misisti ut Satanae, spiritus nequitiae, a nobis 

expellere potestatem et hominem, ereptum e tenebris, in admirabile regnum tuae lucis transferret (a): te 

supplices exoramus, ut hos parvulum, e regno erutum tenebrarum, Majestatis tuae templum perficias, et 

Spiritus Sanctus tuus habitet in eo. Per Christum Dominum nostrum. Omnes: Amen. Ad n. 16 (a) Cfr. I Pt 

2,9.  Et celebrans prosequitur: Muniat te viritus Christi Salvatoris, in cuius signum te oleo linimus salutis 

in eodem Christo Domino nostro, qui vivet et regnat in saecula saeculorum. R.: Amen. Unctio fit in pectore 

cum oleo catechumenorum. 17. Si autem Conferentiae Episcopali propter graves rationes ita visum fuerit, 

unctio praebaptismalis omitti potest (a). Quo in casu, celebrans dicit muniat te virtus Christi Salvatoris, qui 

vivit et regnat in saecula saeculorum. R.: Amen. Et statim manum imponit super infanitum nihil dicens. Ad 

n. 17 (a) Haec solutio iam approbata est pro baptismo adultorum (cfr. Ordinem baptismi adultorum, n. 89)”.  
74  TAŻ, Schemata nr 311, 25.09.1968, s. 6-7, w: DLI: “In Liturgia Verbi, duo vota specialiter orta sunt: (…) 

b. In fine postulant ut clarior sit distinctio inter orationem exorcismi et unctionem, ita ut uterque ritus in 

seipso melius intelligatur. (…). Quesitum XIV: Placente patribus mutationes factae in “Celebratione verbi 

Dei”, quarum praecipue sunt: (…) 3. Quod oratio exorcismi et unctio cum oleo catechumenorum clarius 

separantur (cf. n˚ 44)?”. 



ROZDZIAŁ 5. NAMASZCZENIE OLEJAMI PRZY SPRAWOWANIU SAKRAMENTÓW 

WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, CHORYCH I ŚWIĘCEŃ 

 

gremium pozwoliła na sporządzenie ostatniego projektu części rytuału Rzymskiego 

zawierającej ryt chrztu dzieci75, który następnie został przesłany do papieża Pawła VI w dniu 

30 września 1968 roku. Papież dnia 19 stycznia 1969 roku wstępnie zaaprobował projekt, 

przekazując swoje osobiste uwagi i polecając, aby schemat został przeanalizowany także 

przez Świętą Kongregację Obrzędów. Ojciec Święty ostatecznie zaaprobował rytuał 10 maja 

1969 roku. W tej formie został on promulgowany przez Świętą Kongregację Kultu Bożego 

dnia 15 maja 1969 roku, stając się rytuałem obowiązującym w Kościele łacińskim76. 

Obecnie obowiązujące Ordo baptismi parvulorum przewiduje obowiązkowe 

namaszczenie olejem katechumenów także dzieci. Konferencje biskupów, dokonując 

adaptacji tej części Rytuału, mogą jednak postanowić o opuszczeniu namaszczenia 77 . 

Dopiero rubryka szczegółowa wskazuje, że warunkiem podjęcia przez biskupów takiej 

decyzji jest wystąpienie poważnych racji (propter graves rationes)78. Jedynie w wypadku 

udzielania chrztu wielkiej liczbie dzieci przewidziano a priori opuszczenie namaszczenia79.  

 
75  TAŻ, Schemata nr 325, 29.11.1968, nr 20-24, 18-19, 16-17, 9, s. 18, 24, 40-41, 49, w: DLI: “20. In ordine 

Baptismi breviore pro catechistis omittitur unctio catechumenorum (…). 24. Prout in ipso Rituali Romano 

indicatur, ad placitum illarum Conferentiarum: (…) 3˚ Unctio catechumenorum omittitur (Ordo 1,19; 2,17). 

(…). 18. Conclusio: Oratio exorcismi cum unctione: - Cel.: Omnipotens sempiterne Deus, qui Filium tuum 

in mundum misisti, ut Satanae, spiritus nequitiae, a nobis expelleret potestatem et hominem, ereptum 

e tenebris, in admirabile lucis tuae regnum transferret (a): te supplices exoramus, ut hos parvulos, a noxa 

solutos, tuae templum perficias majestatis, et Spiritum Sanctum in eis habitare indulgeas. Per Christum 

Dominum nostrum. Omnes: Amen. Ad n. 18 (a) Cfr. I Pt. 2,9.  Et celebrans prosequitur: Muniat vos viritus 

Christi Salvatoris, in cuius signum vos oleo linimus salutis in eodem Christo Domino nostro, qui vivet et 

regnat in saecula saeculorum. Omens: Amen. Unctio fit in pectore cum oleo catechumenorum. Si 

numerosiores sunt parvuli, plures ministros ad hibere licet. 19. Si autem Conferentiae Episcopali propter 

graves rationes ita visum erit, unctio praebaptismalis omitti poterit (a). Quo in casu, celebrans dicit semel 

tantum: muniat vos virtus Christi Salvatoris, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Omnes.: Amen. Et 

statim manum imponit super unumquemque infanitum nihil dicens. Ad n. 19 (a) Haec solutio iam approbata 

est pro baptism adultorum (cfr. Ordinem baptismi adultorum, n. 89). (…). 16. Conclusio: Oratio exorcismi 

et unctione: - Celebrans: Omnipotens sempiterne Deus, qui Filium tuum in mundum misisti ut Satanae, 

spiritus nequitiae, a nobis expelleret potestatem et hominem, ereptum e tenebris, in admirabile lucis tuae 

regnum transferret (a): te supplices exoramus, ut hunc parvulum (hanc parvulam), a noxa solutum 

(solutam),tuae templum perficias Majestatis, et Spiritum Sanctum in eo (ea) habitare indulgeas. Per 

Christum Dominum nostrum. Omnes: Amen. Ad n. 16 (a) Cfr. I Pt 2,9.  Et celebrans prosequitur: Muniat 

te viritus Christi Salvatoris, in cuius signum te oleo linimus salutis in eodem Christo Domino nostro, qui 

vivet et regnat in saecula saeculorum. R.: Amen. Unctio fit in pectore cum oleo catechumenorum. 17. Si 

autem Conferentiae Episcopali propter graves rationes ita visum fuerit, unctio praebaptismalis omitti potest 

(a). Quo in casu, celebrans dicit muniat te virtus Christi Salvatoris, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. 

R.: Amen. Et statim imponit manum super infanitum nihil dicens. Ad n. 17 (a) Haec solutio iam approbata 

est pro baptismo adumltorum (cfr. Ordinem baptismi adultorum, n. 89). (…). 9. (…) Celebrans, omissa 

unctione propter numerum, imponit manus super omnes infantes insimul, dicens: Muniat vos vitrus Christi 

Salvatoris, Qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Omnes: Amen”.  
76  A. BUGNINI, dz. cyt., s. 585-586. 
77  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo Baptismi parvulorum…, nr 24 pkt 2, s. 20. 
78  Tamże, nr 51, s. 27.  
79  Tamże, nr 115, s. 51. 
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Konferencja Episkopatu Polski, aprobując w 1970 roku przekład tej części Rytuału 

i dostosowując go do zwyczajów diecezji polskich postanowiła, że w Polsce opuszcza się 

namaszczenie olejem katechumenów80. Nie sposób jednoznacznie ustalić przyczyn takiego 

postanowienia polskich biskupów. Można jednakowoż podejrzewać, że ówczesny 

przewodniczący Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski – bp F. Jop († 1976) przekonał 

pozostałych biskupów do podjęcia takiej decyzji, gdyż już jako członek Rady ds. 

Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej optował za fakultatywnością namaszczenia, 

opierając swoje zdanie na argumentach natury praktycznej i psychologicznej (zdziwienie, 

nieporadność, obawa przed zabrudzeniem)81.  

Biorąc pod uwagę, że obrzędy chrztu dzieci w języku polskim są stosowane także 

poza granicami kraju, należałoby poddać pod wątpliwość rozwiązanie przyjęte przez 

redaktorów polskiego wydania tej księgi liturgicznej, polegające na umieszczeniu jedynie 

uwagi o decyzji biskupów, bez przytoczenia rubryk i tekstów odnoszących się do 

namaszczenia. Konferencja Episkopatu Polski była bowiem władna jedynie do podjęcia 

uchwały w sprawie opuszczenia namaszczenia na swoim terytorium. Gdy zatem chrzest przy 

użyciu polskiego rytuału jest udzielany na terytorium innej konferencji biskupów, która 

takiej decyzji nie podjęła, szafarz nie ma możliwości zastosowania zaaprobowanego 

przekładu przedmiotowych tekstów.  

Warto wskazać, że niemieckojęzyczny rytuał chrztu dzieci przewiduje namaszczenie 

dzieci olejem katechumenów i nie zawiera wzmianki o decyzjach krajowych konferencji 

biskupów obszaru języka niemieckiego w sprawie ewentualnego opuszczenia 

namaszczenia 82 . Rytuał francuskojęzyczny z kolei wybór pozostawia celebransowi 

sakramentu, lecz sama forma typograficzna księgi sugeruje, że rozwiązaniem preferowanym 

jest opuszczenie namaszczenia83. Konferencja Biskupów Włoch zdecydowała o przyjęciu 

w całości obrzędów wskazanych rytuale typicznym i nie skorzystała z możliwości 

opuszczenia namaszczenia, rezygnując nawet ze wskazania tekstów liturgicznych 

 
80  Obrzędy chrztu dzieci według Rytuału Rzymskiego, Katowice 1972, nr 56, 105, s. 41, 67; Obrzędy chrztu 

dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wydanie trzecie zmienione i powtórnie poprawione, 

Katowice 2020, nr 50, 87, 128, s. 43, 68, 90.  
81  H. J. SOBECZKO, W trosce o liturgiczne dziedzictwo. Życie i działalność duszpastersko-liturgiczna biskupa 

Franciszka Jopa (1897-1976), Opole 1986, s. 141. 
82  Rituale Romanum auf Beschluss des Hochheiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils erneuert 

und unter der Autorität Papst Pauls VI, veröffentilicht. Die Feier der Kindertaufe in den Bistümern des 

Deutschen Sprachgebietes, Zweite authentische Ausgabe, Freiburg – Basel – Wien, Regensburg, Freiburg 

(Schweiz), Salzburg, Linz 2007, nr 50-51, s. 46-47. 
83  L’initiation chrétienne, Rituel du Baptême des Petits Enfants, Mame-Tardy 1977, s. 50-51. 
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odnoszących się do zastąpienia tego obrzędu włożeniem ręki84. Konferencja Katolickich 

Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki wprowadziła w Rytuale obowiązującym na jej 

terytorium innowacyjne rozwiązanie, przewidując, że w diecezjach USA namaszczenie 

olejem katechumenów może być opuszczone tylko wówczas, gdy szafarz chrztu uzna, że 

opuszczenie będzie duszpastersko konieczne lub pożądane85. W samych rubrykach obrzędu 

ponownie przypomniano swoistą delegację do podjęcia decyzji, uzależniając opuszczenie 

namaszczenia od osądu szafarza, co do powagi przyczyn86. 

Rytuał typiczny (a w konsekwencji także rytuały krajowe, które namaszczenie 

zachowały) przewiduje namaszczenie po modlitwie egzorcyzmu a przed właściwą liturgią 

sakramentu. Celebrans wypowiada formułę: „Niech was (cię) broni moc Chrystusa 

Zbawiciela, na znak której namaszczamy was (cię) olejem zbawienia, w tymże Chrystusie, 

naszym Panu, który żyje i króluje na wieki wieków”, a następnie namaszcza dziecko olejem 

na piersiach. Jeśli dzieci do chrztu są liczne, a jest obecnych kilku szafarzy, każdy z nich 

może namaszczać pojedyncze dzieci w tym samym czasie87. 

Pewnego rodzaju niekonsekwencja ustawodawcy kościelnego może skutkować 

koniecznością opuszczenia namaszczenia nawet wówczas, gdy konferencja biskupów nie 

podjęła w tej sprawie uchwały. Gdyby bowiem szafarz nie miał w dyspozycji oleju 

katechumenów, z konieczności jest zobowiązany do opuszczenia tej części obrzędu, gdyż 

żaden przepis prawa kościelnego nie upoważnia go do pobłogosławienia oleju ad hoc, 

w przeciwieństwie do inicjacji chrześcijańskiej dorosłych. Jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, 

namaszczenia olejem katechumenów nie należy uzupełniać po chrzcie, gdyż ryt ten jest 

zastrzeżony dla nieochrzczonych.  

5.1.2. Namaszczenie krzyżmem 

 Pochrzcielne namaszczenie krzyżmem stanowi jeden z obrzędów wyjaśniających 

udzielony sakrament. Jak wskazuje Akwinata, obrzęd ten nie tylko jest znakiem 

 
84  Rituale Romano riformato a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da papa 

Paolo VI. Rito del Battesimo dei Bambini, Roma 1995, nr 23-24, 57, 105, s. 32, 55, 93. 
85  The Roman Ritual renewed by decree of the Most Holy Second Ecumenical Council of the Vatican and 

promulgated by authority of Pope Paul VI. The Order of Baptism of Children. English translation 

according to the second typical edition. For Use in the Dioceses of the United States od America, New 

Jersey 2020, nr 24 pkt 2, s. 25. 
86  Tamże, nr 51, 88, s. 35, 59. 
87  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo Baptismi parvulorum…, nr 50, 87, s. 27, 40. 
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objaśniającym łaskę chrztu, lecz ma także własną skuteczność, bowiem przyczynia się do 

zachowania tejże łaski88. 

 Podobnie jak w przypadku pozostałych sakramentalnych i niesakramentalnych 

namaszczeń, nie sposób ustalić jednoznacznie początków stosowania tej praktyki. Kościół 

zachodni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa stosował różnorodną praktykę. W Afryce 

namaszczano głowę nowo ochrzczonego, lecz nie można ustalić, czy ryt ten był odrębny od 

rytu bierzmowania. W Mediolanie bezpośrednio po chrzcie dokonywano namaszczenia 

neofity, a po włożeniu białych szat biskup dokonywał spirituale signaculum, czyli udzielenia 

Ducha Świętego. W Galii i Hiszpanii stosowano jedno namaszczenie po chrzcie, którego 

miał dokonywać biskup lub kapłan, a nawet diakon89. Jak wskazuje Schenk dopiero w IV 

wieku rozdzielano namaszczenie na dwie części: niesakramentalne namaszczenie przez 

kapłana oraz sakramentalne namaszczenie przez biskupa, ze względu na licznych 

kandydatów do chrztu, których nie zawsze biskup mógł chrzcić osobiście90. 

 W tym kontekście należy zauważyć odrębność rzymskiej tradycji liturgicznej, która 

przewidywała namaszczenie pochrzcielne dokonywane przez kapłana, niezależnie od tego, 

czy chrztu udzielał biskup, dokonując bezpośrednio po tym bierzmowania neofity. 

W Tradycji Apostolskiej św. Hipolita z III wieku zrelacjonowano, że po wyjściu z basenu 

chrzcielnego prezbiter namaszczał neofitę pobłogosławionym przez biskupa olejem, 

mówiąc: „Namaszczam Ciebie świętym olejem w imię Jezusa Chrystusa”, a dopiero 

wówczas następowało włożenie białej szaty i wejście neofity do kościoła, gdzie od biskupa 

neofita ponownie otrzymywał namaszczenie – tym razem sakramentalne91.  

 Święty Innocenty I (401-417) w Liście do Decencjusza, biskupa Gubbio przestrzegał, 

że prezbiterom nie wolno udzielać bierzmowania, lecz gdy chrzczą pod nieobecność 

biskupa, albo też w jego obecności, mają namaszczać krzyżmem nowo chrzczonych, z tym 

zastrzeżeniem, że namaszczają oni wierzchołek głowy, nie zaś czoło 92 . Należy z tego 

wyprowadzić wniosek, że tradycja rzymska z V wieku już w pełni oddzieliła 

niesakramentalne namaszczenie pochrzcielne, którego dokonywał szafarz chrztu, od 

sakramentalnego namaszczenia dokonywanego na czole neofity.  

 
88  S.Th, III Suppl., q. 71, art. 3, ad. 4. 
89  B. NADOLSKI, dz. cyt., s. 28-29. 
90  W. SCHENK, Liturgia Sakramentów Świętych, cz. I, Initiatio Christiana, Lublin 1962, s. 52. 
91  HIPOLIT RZYMSKI, dz. cyt., s. 160. 
92  ŚW. INNOCENTY I, dz. cyt., s. 56-57. 
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 Diakon Jan († ok. 500) komentując namaszczenie udzielane przez prezbitera po 

chrzcie wyjaśniał, że wówczas w nowo chrzczonym spotyka się królewska i kapłańska 

godność, a ryt ten służby pełniejszemu wyrażeniu kapłańskiej godności neofity93.  

 Powyższą tradycję rzymską przekazują następnie sakramentarze. Sakramentarz 

gelazjański starszy wskazywał, że po wyjściu ze źródła chrzcielnego neofitę naznacza 

prezbiter na wierzchołku głowy mówiąc: „Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, który cię odrodził z wody i Ducha Świętego udzielając ci odpuszczenia 

wszystkich grzechów, sam też namaszcza cię krzyżmem zbawienia w Chrystusie Jezusie 

Panu naszym, na życie wieczne”. Dopiero potem biskup udziela siedmiorakiego daru Ducha 

nakładając ręce, wypowiadając stosowną formułę i namaszczając kandydata do 

bierzmowania krzyżmem na czole94. Sakramentarz gregoriański Hadrianum ex authentico 

przepisywał taką samą formułę wraz z rubryką wskazującą, że namaszczenia na wierzchołku 

głowy dokonuje prezbiter95.  

Suplement św. Benedykta z Aniane († ok. 821) rozjaśnia pewne wątpliwości co do 

dwukrotnego namaszczenia krzyżmem. Wskazuje bowiem, że po wyjściu ze źródła 

chrzcielnego prezbiter znakiem krzyża namaszcza na wierzchołku głowy neofitę krzyżmem, 

a bierzmowania udziela się po tym tylko wówczas, gdy obecny jest biskup96. Z tego też 

można wyprowadzić wniosek, że namaszczenie pochrzcielne nie było jedynie substytucją 

bierzmowania pod nieobecność biskupa, lecz autonomicznym rytem wyjaśniającym chrzest. 

Sakramentarz gregoriański typu padewskiego przepisywał jedynie formułę namaszczenia, 

lecz nie przewidywał, kto go dokonuje. Była ona jednak tożsama z formułą namaszczenia 

pochrzcielnego, dokonywanego przez prezbitera97. 

 Formuły te wraz z rytem namaszczenia na wierzchołku głowy stały się obowiązujące 

w całym Kościele powszechnym wraz z wydaniem potrydenckiego Rytuału rzymskiego 

przez papieża Pawła V w 1614 roku98. Nie uległy one zmianie aż do ostatniej edycji typicznej 

tej księgi liturgicznej przed Soborem Watykańskim II. Namaszczenie było obowiązkowe tak 

w przypadku dzieci, jak i dorosłych 99 . Ponadto, gdy chrztu udzielono tylko z wody, 

 
93  IOANNES DIACONUS, dz. cyt., VI, kol. 403. 
94  Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae…, s. 74, (tłum. własne). 
95  Hadrianum ex authentico…, s. 188. 
96  Hadrianum revisum Anianense cum supplemento, w: J. DESHUSSES, Le Sacramentaire grégorien ses 

principales formes d’après les plus anciens manuscrits, t. I, Fribourg Suisse 1992, s. 379. 
97  Liber Sacramentorum Paduensis…, s. 402. 
98  Rituale Romanum Pauli V…, s. 17, 33. 
99  Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque 

ad normam Codicis Juris Canonici accomodatum Ssmi D. N. Pii Papae XII…, s. 26, 60. 
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namaszczenie krzyżmem stanowiło jeden z elementów rytu uzupełnienia tego, co 

opuszczono podczas sakramentu chrztu100. 

 Jakkolwiek namaszczenie krzyżmem po chrzcie stanowiło element obowiązkowy 

obowiązującego obrzędu tego sakramentu, już w 1962 roku Święta Kongregacja Obrzędów 

dopuściła możliwość opuszczenia go w niektórych okolicznościach. Promulgując obrzęd 

chrztu dorosłych podzielony na stopnie katechumenatu przewidziała, że tam gdzie oraz 

ilekroć bez wielkich trudności nie można dokonać namaszczenia krzyżmem, konferencja 

biskupów może podjąć decyzję o jego opuszczeniu na takich samych zasadach, jak mogła 

postanowić o opuszczeniu namaszczenia olejem katechumenów. To upoważnienie 

dotyczyło jednakże tylko obrzędu chrztu dorosłych podzielonego na stopnie 

katechumenatu101. 

 Katechizm Rzymski wydany po Soborze Trydenckim wyjaśniał, że kapłan namaszcza 

wierzchołek głowy neofity krzyżmem, aby ten rozumiał, że od tego dnia połączył się jako 

członek z Chrystusem Głową, został włączony w jego Ciało i z tego powodu nazywa się 

chrześcijaninem od imienia Chrystusa, tak jak Chrystus jest zwany namaszczonym102. 

 Reforma liturgiczna po Soborze Watykańskim II nie ominęła zagadnienia 

namaszczenia pochrzcielnego, tak w liturgii chrztu dzieci, jak i w obrzędach chrześcijańskiej 

inicjacji osób dorosłych. Problem ten stał się przedmiotem prac grupy studyjnej 22 

działającej w ramach Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej103.  

Podczas zebrania w Rzymie w dniach 3-4 maja 1966 roku, relatorzy grup studyjnych 

Consilium pochylili się nad odpowiedzią na pytanie, czy należy zachować namaszczenie 

pochrzcielne wówczas, gdy bierzmowanie następuje bezpośrednio po chrzcie? 

Vandenbroucke stał na stanowisku, że należy je opuścić, gdyż stanowi czystą duplikację. 

Relator grupy studyjnej 22 potwierdził, że postanowienie w tej kwestii zostało już 

zaproponowane rycie chrztu dorosłych. Martimort optował za zachowaniem namaszczenia 

nawet wtedy, gdyż taka sytuacja została przewidziana już w Tradycji Apostolskiej Hipolita, 

 
100  Tamże, s. 71, 96. 
101 SACRA CONGREGATIO RITUUM, Decretum Generale. Ordo Baptismi adultorum …, nr 55a, s. 337. 
102  Catechismus Romanus…, s. 155: “Sacerdos summum baptizati verticem chrismate perungit, ut intelligit, se 

ab eo die Christo capiti tanquam membrum coniunctum esse, atique eius corporit insitum, et ea re 

Christianum a Christo, Christum vero a chrismate appellari”. 
103  Ponieważ iter redactionale posoborowych Obrzędów chrztu dzieci i Obrzędów chrześcijańskiego 

wtajemniczenia dorosłych został już omówiony w kontekście namaszczenia przedchrzcielnego, w tym 

miejscu zostaną przywołane tylko najważniejsze fakty odnoszące się do namaszczenia krzyżmem przy 

chrzcie dzieci i dorosłych. 
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a odpowiada ona podwójnemu namaszczeniu Chrystusa. Relator replikował, że aktualnie nie 

ma odniesienia do Tradycji Hipolita, ponieważ w nowych obrzędach ten sam szafarz 

dokonywałby namaszczenia. Uczestnicy zebrania zajęli się również kwestią rozszerzenia 

formuły towarzyszącej namaszczeniu, lecz ponieważ tradycje Wschodu i Zachodu 

przedstawiały różnorodne, sprzeczne rozwiązania, postanowiono tę sprawę odłożyć na 

przyszłość, po dokonaniu stosownych eksperymentów z rytem chrztu dorosłych104. Wśród 

propozycji praktycznych w sprawie formuł liturgicznych nowego rytu chrztu dzieci Ritzer 

przedłożył do rozważenia następujące rozszerzenie słów towarzyszących namaszczeniu 

pochrzcielnemu dziecka: „Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego… On sam tego (tę) N. 

… namaszcza… na uczestnictwo w (królewskim) kapłaństwie tegoż Chrystusa Jezusa, Pana 

naszego, na życie wieczne”105 . Od tego momentu głównym zagadnieniem zajmującym 

redaktorów przyszłego Ordo baptismi parvulorum była kwestia umieszczenia (bądź nie) 

odwołania do kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa w formule towarzyszącej 

namaszczeniu oraz usunięcia z niej odniesienia do odpuszczenia wszystkich grzechów, gdyż 

– jak wskazywano – dziecko nie jest jeszcze zdolne do popełniania grzechów osobistych106.  

 
104  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Coetus 22 De Sacramentis. 

Protocolum disceptationun…, nr 52, s. 8: „De unctione postbaptismali. 1) Debeatne conservari? Si 

confirmatio datur immediate post baptismum, unctio postbaptismalis ommitenda est, quatenus mera 

“duplicatio” (doublet) /Vandenbroucke/. Quod propositum est in Rituali adultorum /Relator/. – Sed unctio 

postbaptismalis et confirmation correspondere videntur duplici unctioni Christi et iam adsunt in Traditione 

apostolica Hippolyti /Martimort/. At in Traditione apostolica non est, sicut in casu proposito, unus idemque 

minister /Relator/. 2) An formula ritus ditior reddenda sit? De quaestione hac, connexa cum praecedenti, 

pro nunc ancipites esse licet propter diversitatem opinionum in Occidente et in Oriente. Secundum liturgiam 

et catechesim Hierosolymitanam saeculi quarti “christificatio” baptizati fit ab unica unctione confirmationis 

(Cat. Myst. III, 1, P.G. 33, 1088). E contra eodem tempore secundum liturgiam et catechesim 

Mediolanensem fit a prima unctione postbaptismali (De Mysteriis, VI, 30). In Gallia autem meridionali, 

medio saeculo quinto, non admittunt nisi unicam unctionem (Arausicanum I, can. 2). /Ligier/. – Solutio 

quaestionis remittitur post experimenta de ritu adultorum /Relator/”.  
105  Tamże, nr 52, s. 11: “Unctio postbaptismalis. P. Ritzer. Ditior fiat verbis sequentibus: “Deus omnipotens, 

Pater Domini nostri… ipse illum (illam) N… liniat… in patricipationem (regalis) sacerdotii eiusdem Christi 

Domini nostri in vitam aeternam”. 
106  TAŻ, Schemata nr 179…, nr 47-50, s. 12: “Unctio postbaptismalis. 47. Sequitur unction cum chrismate in 

verice cuiusque infantis. 48. Textus formulae concomitantis e textu tradito (RR, n. 23) evolvetur, se dita ut 

ditior evadat et deputationem ad sacerdotium commune etiam verbis exprimat. 49. Incisum “quique dedit 

tibi remissionem omnium peccatorum” tolletur utpote verae condicioni infantis, qui personalis peccati non 

iam capax est, non correspondens (1). 50. Rubricae praevidebunt quod pro magno numero neobaptizatorum 

formula semel tantum in plurali recitetur; postea singuli a celebrante (adiuvantibus, si casus fert, aliis 

presbyteris vel diaconis) nihil dicendo in vertice unguntur. (1) Quam eliminationem iam S. Robertus 

Bellarminus anno 1613/14 insinuavit, quando tamquam membrum Commissionis Cardinaliciae pro RR 

adprobando exemplar manuscripti notis marginalibus adornavit”; TAŻ, Schemata nr 200…, s. 11: “4. Unctio 

postbaptismalis. Conclusiones disceptationis: textus formulae recognitus est circa verba “remissionem 

omnium peccatorum”: et ditior effectus est ad exprimendum sacerdotium regale. In principio propositus est 

textus hic: “ut hoc chrismate fiat particeps unctionis Christi, qui unctus est a Patre”. Sed verba de unctione 

Christi a Patre visa sunt intellectu difficiliora. Deinde propositus est alius textus: (Textus) 19. Deus 

omnipotens, Pater Domini nostri Iesu Christi, qui te a peccato liberavit et ex aqua et Spiritu Sancto 

regeneravit in regale sacerdotium Christi Filii sui, ipse te munit chrismate salutis ut unctio, quam accepisti, 

maneat in vitam aeternam”; TAŻ, Schemata nr 210…, nr 27-28, s. 18: “27. (Unctio sacri Chrismatis) – 
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Po przeprowadzonych eksperymentach, w Schemacie nr 308 z dnia 23 września 1968 

roku zaproponowano nową formułę słowną towarzyszącą namaszczeniu, która następnie 

została (po nieznacznej korekcie stylistycznej) promulgowana w ogłoszonym Rytuale. 

Brzmi on następująco: „Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który 

was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was 

krzyżmem zbawienia, abyście włączeni do Ludu Bożego, wytrwali w jedności z Chrystusem 

Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”107. 

Zgodnie z obowiązującym Ordo baptismi parvulorum namaszczenie pochrzcielne 

dzieci olejem krzyżma jest obowiązkowe. Dokonuje go kapłan lub diakon na szczycie głowy 

każdego dziecka, poprzedzając akt formułą wskazaną powyżej 108 . Gdyby nie zostało 

dokonane ze względu na stosowanie obrzędu skróconego w niebezpieczeństwie śmierci, 

 
Deinde celebrans dicit: Deus omnipotens, Pater Domini nostril Iesu Christi, qui vos a peccato (a) liberavit 

et regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto ipse vos linit chrismate salutis, ut, populo regali et sacerdotali per 

baptismum aggregati (b), Christi regis et sacerdotis membra permaneatis in vitam aeternam. Omnes: Amen. 

Postea celebrans singulos sacro chrismate in vertice ungit nihil dicens. 28. Si plures sint sacerdotes vel 

diaconi, concelebration baptismi (a) ita fiat, ut baptizandi dividantur inter singulos concelebrantes, quo 

eosdem immergunt vel abluunt (n. 26) et Chrismate liniunt (n. 27). Ad n. 27 (a): Haec locutio substituitur 

antiquae formulae “quique dedit tibi remissionem omnium peccatorum”; utpote melius correspondens 

condicioni infantis, qui presonalium peccatorum non iam capax est; cf. Rel. 179, n. 49. Ad n. 27 (b): Patres 

in sessione supradicta votaverunt pro mentione sacerdotii regalis omnibus baptizatis communis in hac 

formula unctionis postbaptismalis; cf. Rel. 179, n. 48. Ad n. 28 (a) Haec concelebratio proposita erat in Rel. 

179 n. 50 et eodem modo praevisa est in baptismo adultorum (n. 93)”; TAŻ, Schemata nr 223…, nr 27-28, 

s. 18-19: “27. (Unctio sacri Chrismatis) – Deinde celebrans dicit: Deus omnipotens, Pater Domini nostri 

Iesu Christi, qui vos a peccato (a) liberavit et regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto ipse vos linit chrismate 

salutis, ut, populo sacerdotali, prophetico (b) et regali per baptismum aggregati (c), Christi sacerdotis, 

prophetae et regis membra permaneatis in vitam aeternam. Omnes: Amen. Postea celebrans singulos sacro 

chrismate in vertice ungit nihil dicens. 28. Si plures sint sacerdotes vel diaconi, baptizandi dividantur inter 

singulos ministros (a), qui eosdem immergunt vel abluunt (n. 26) et Chrismate liniunt (n. 27), unoquoque 

formulam in singulari pronuntiante dum ungit. Ad n. 27 (a): Haec locutio substituitur antiquae formulae 

“quique dedit tibi remissionem omnium peccatorum”; utpote melius correspondens condicioni infantis, qui 

presonalium peccatorum non iam capax est [cf. Rel. 179, n. 48]. Ad n. 27 (b): Traductores monebantur ne 

verbum “propheticum” tale quale assumant [quia in linguis modernis passim denotat donum futura 

praevidendi], sed illud vertant ut exprimat obligationem missionariam: “Christum aliis manifestandi” [cf. 

Const. de Eccl. Art. 31; Decr. de apost. laic. art. 2 § 10]. Ad n. 27 (c): Patres in sessione supradicta 

votaverunt pro mentione sacerdotii regalis omnibus baptizatis communis in hac formula unctionis 

postbaptismalis [iuxta doctrinam denuo a Conc. Vat. II locis sub b citatis inculcatum; cf. Rel. 179, n. 48. 

Ad n. 28 (a) Haec modus propositus erat in Rel. 179 n. 50 et eodem modo praevisa est in baptismo 

adultorum (n. 93)”; TAŻ, Schemata nr 230…, nr 27-28, s. 11. 
107  TAŻ, Schemata nr 308…, nr 30, s. 24-25: „UNCTIO SACRI CHRISMATIS. – Deinde celebrans dicit: Deus 

omnipotens, Pater Domini nostri Iesu Christi, qui vos a peccato liberavit et regeneravit ex aqua et Spiritu 

Sancto, ipse vos linit chrismate salutis, ut populo eius aggregati (a), Christi sacerdotis, prophetae et regis 

membra permaneatis in vitam aeternam. Omnes: Amen. Postea celebrans singulos sacro Chrismate in 

vertice ungit nihil dicens. Si baptizati numerosiores sunt et plures adsunt sacerdotes vel diaconi, distribui 

possunt infantes inter singulos ministros, qui chrismate eos liniut. Ad n. 30 (a): Iuxta doctrinam denuo 

a Conc. Vat. II (Const. de Eccl. art. 31; Decr. de apost. laic. art. 2 et 10) inculcatam” (tłum. formuły za: 

Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich…, nr 62, s. 52); CONSILIUM AD 

EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 325.., nr 31, s. 28. 
108  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo Baptismi parvulorum…, nr 62, 98, s. 32, 44-45. 
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należy je uzupełnić w czasie obrzędu przyniesienia do kościoła dziecka już ochrzczonego109. 

Jedynie w wypadku, gdy liczba dzieci do chrztu jest wielka i nie ma możliwości dokonania 

namaszczenia, konferencje biskupów mają prawo postanowić o opuszczaniu tego elementu 

celebracji 110 . Warto zauważyć, że Konferencja Katolickich Biskupów Stanów 

Zjednoczonych Ameryki postanowiła, że nawet jeśli liczba dzieci do chrztu jest bardzo 

wielka nie wolno opuszczać namaszczenia olejem krzyżma po chrzcie 111 . Konferencja 

Episkopatu Polski nie podjęła w tej kwestii żadnej decyzji, opuszczając w polskim wydaniu 

rytuału chrztu dzieci rozdział poświęcony porządkowi chrztu bardzo wielkiej liczby 

dzieci112.  

Gdy idzie o reformę obrzędów chrztu dorosłych, zagadnienie namaszczenia 

pochrzcielnego wśród tematów poruszanych przez Coetus 22 Consilium nie znalazło 

szczególnego miejsca. Jak wzmiankowano wcześniej, istotnym problemem było 

rozstrzygnięcie, czy należy go dokonywać wówczas, gdy wszystkie trzy sakramenty inicjacji 

chrześcijańskiej są udzielane w czasie jednej celebracji liturgicznej. Już w Schemacie nr 112 

z 1965 roku umieszczono rubrykę polecającą opuścić unctio postbaptismalis wtedy, gdy po 

chrzcie bezpośrednio przystępuje się do bierzmowania. Wyjątkiem od tej zasady miała być 

okoliczność udzielania chrztu przez prezbitera lub diakona, po której bierzmowałby biskup. 

Co do formuły werbalnej poprzedzającej namaszczenie nie wprowadzono zmian 

w odniesieniu do tekstu przepisanego przez obowiązujący wówczas potrydencki Rytuał 

rzymski113. 

Dopiero po przeprowadzeniu eksperymentów z zastosowaniem projektowanych 

obrzędów oraz po promulgacji odnowionych Obrzędów chrztu dzieci sporządzono 

poprawiony projekt Ordinis initiationis christianae adultorum. Co ciekawe, wszystkie 

następujące Schemata poprzedzające ostateczną wersję księgi liturgicznej umieszczały 

 
109  Tamże, nr 178, s. 75-76. 
110  Tamże, nr 24 pkt 4, s. 20; nr 125, s. 55. 
111  The Roman Ritual renewed by decree of the Most Holy Second Ecumenical Council of the Vatican and 

promulgated by authority of Pope Paul VI. The Order of Baptism of Children…, nr 24 pkt 4, s. 25. 
112  Zamiast tego rozdziału w polskim wydaniu znajduje się „Chrzest wielu dzieci w czasie Mszy Świętej”: 

Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich…, s. 84-98. 
113  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 112…, nr 95, s. 32: 

“95. Deinde celebrans ungit caput singulorum sacro Chrismate, dicens: Deus omnipotens, Pater Domini 

nostri Iesu Christi, qui te regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto, quique dedit tibi remissionem omnium 

peccatorum (hic inungit), ipse te linit Chrismate salutis in Christo Iesu Domino nostro in vitam aeterna. R./ 

Amen. Haec unctio Chrismatis omittatur, quando ille qui baptismum administrat immediate procedit ad 

confirmationem neophytorum (n. 99). Locum tamen habet, si, baptismo collato a sacerdote vel diacono, 

ipse episcopus confirmat”. Tak samo w: TAŻ, Schemata nr 125…, nr 95, s. 43 oraz w: TAŻ, Schemata nr 

147…, nr 95, s. 43. 
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namaszczenie pochrzcielne wraz z innymi obrzędami wyjaśniającymi dopiero po 

sakramencie bierzmowania, który następował bezpośrednio po udzieleniu chrztu. 

W Schemacie nr 344 z 21 czerwca 1969 roku wskazano, że namaszczenie krzyżmem wśród 

rytów wyjaśniających odbywa się tylko wówczas, gdy bierzmowanie z ważnych przyczyn 

przenoszone jest na inny dzień. Dotychczasową formułę pochodzącą z dawnej tradycji 

liturgii rzymskiej, poświadczoną już przez Sakramentarz gelazjański starszy, zamieniono 

wzorując się na nowo ogłoszonym Ordo baptismi parvulorum: „Bóg wszechmogący, Ojciec 

naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodził was przez wodę i Ducha Świętego i udzielił 

wam odpuszczenia wszystkich grzechów, On sam namaszcza was krzyżem zbawienia, 

abyście włączeni do ludu Bożego, wytrwali w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem 

i Królem na życie wieczne”. Zachowano jednakowoż odniesienie do odpuszczenia 

wszystkich grzechów, gdyż w przeciwieństwie do chrztu dzieci, posiadało ono teologiczne 

uzasadnienie w skutkach łaski chrzcielnej, udzielanej dorosłym. Poprawiono również 

rubrykę dotyczącą miejsca namaszczenia. Dotychczasowe projekty przewidywały 

namaszczenie głowy, co w kontekście dawnych źródeł było niejednoznaczne. Należy 

przecież pamiętać, że unctio frontis zarezerwowano dla sakramentalnego znaku 

bierzmowania, zaś unctio capitis było rytem stosowanym podczas święceń biskupich. 

Przywrócono zatem polecenie namaszczania na szczycie głowy (in vertice capitis) 114 . 

Aktualnie obowiązujące Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych nie odeszły 

od projektowanych rozwiązań115. Jedyną różnicą jest umiejscowienie bierzmowania dopiero 

po obrzędach wyjaśniających chrzest.  

Z uznaniem należy przyjąć usunięcie wyłącznie teoretycznej możliwości 

namaszczenia pochrzcielnego, gdy szafarzem chrztu był kapłan lub diakon, a bezpośrednio 

po tym bierzmować miałby biskup. Udzielenie pierwszego sakramentu przez szafarza 

 
114  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 344…, nr 158, 162, 

s. 61-64: “158. Unctio sacri chrismatis, quae a presbytero post ritum aquae perficitur, omittitur quando 

neophyti unctionem Confirmationis statim post Baptismum accipiunt. Si autem collatio Confirmationis ad 

aliam diem remittenda est, unctio postbaptismalis perficitur nunc uti solet, transeundo ad n˚ 162 infra. (…) 

162. (Postbaptismalis unctio sacri chrismatis) – Si sacramentum Confirmationis a celebratione Baptismi 

separatur, tunc, post immersionem vel infusionem aquae, celebrans postbaptismalem unctionem chrismatis 

modo consueto perficit. (…) Celebrans dicit super omnes insimul: Deus omnipotens, Pater Domini nostri 

Iesu Christi, qui vos regeneravit ex aqua et Spiritu Sancto, quique dedit vobis remissionem omnium 

peccatorum, ipse vos linit chromate salutis, ut, eius aggregati populo, Christi sacerdotis, prophetae et regis 

membra permaneatus in vitam aeternam. Omnes: Amen. Postea celebrans singulos sacro chrismate in 

vertice capitis linit, nihit dicens. Si baptizati numerosiores sunt et plures adsunt sacerdotes vel diaconi, 

singuli possunt aliquos baptizatos chrismate linire”. Podobnie w: SACRA CONGREGATIO PRO CULTU 

DIVINO, Schemata nr 352…, nr 234, s. 55; nr 272, s. 63. 
115  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo initiationis…, nr 224, 263, 358, s. 85, 101, 137-138. 
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niższego stopnia w obecności biskupa byłoby bowiem niekompatybilne z pozycją, jaką tenże 

biskup w Kościele zajmuje. Jest bowiem pierwszym szafarzem sakramentu. Można by było 

wyobrazić sobie taką sytuację, gdyby prezbiter lub diakon chrzcił wspólnie z biskupem, gdy 

kandydaci do sakramentu byliby liczni. Wtedy tym bardziej za kuriozalne i pozbawione 

uzasadnienia trzeba by było uznać dodatkowe namaszczanie krzyżmem tych, którzy przyjęli 

chrzest od szafarza niższego stopnia święceń, gdy ci, którzy chrzest przyjęli od biskupa byli 

by przez niego namaszczani tylko raz – sakramentalnie przy bierzmowaniu. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego wskazano, że „Namaszczenie krzyżmem, 

wonnym olejem poświęconym przez biskupa, oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. Stał 

się on chrześcijaninem, to znaczy «namaszczonym» przez Ducha Świętego, wszczepionym 

w Chrystusa, który jest namaszczony jako kapłan, prorok i król”116. Ryt ten nie stanowi aktu 

sakramentalnego per se, lecz niejako objaśnia łaskę udzieloną w sakramencie chrztu. Zatem 

jego opuszczenie lub niewłaściwe (illicitum) dokonanie nie wpłynie na ważność lub 

godziwość samego chrztu. Trzeba jednak mieć na względzie pryncypium wyrażone w art. 22 

§ 3 Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, zgodnie z którym nikomu, 

choćby nawet był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmować ani 

zmieniać w liturgii117. Szafarz opuszczający pochrzcielne namaszczenie krzyżmem poza 

wypadkiem konieczności (np. w niebezpieczeństwie śmierci) z pewnością działa przeciwko 

normie kan. 850 KPK/83.  

5.2. Bierzmowanie 

 Krzyżmo święte, zgodnie z dogmatyczną definicją, jest w Kościele łacińskim materią 

dalszą bierzmowania, wobec czego bez jego właściwego zastosowania nie można ważnie 

udzielić tego sakramentu. W Kościołach wschodnich odpowiednikiem krzyżma jest myron, 

składający się z oliwy z oliwek i balsamu oraz innych substancji aromatycznych118. 

5.2.1. Ryt namaszczenia 

 Świadectwa nowotestamentalne nie podają, w jaki sposób dokonywało się wylanie 

Ducha Świętego na nowo ochrzczonych. Relacje zawarte w Dziejach Apostolskich podają 

jedynie, że apostołowie nakładali ręce na wiernych, z modlitwą towarzyszącą temu gestowi, 

 
116  Katechizm Kościoła Katolickiego…, nr 1241, s. 309. 
117  SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio de Sacra Liturgia…, nr 22 § 3, 

s. 106; tekst polski: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja o liturgii świętej…, s. 61. 
118  D. SALACHAS, dz. cyt., s. 112. 
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aby udzielić daru Ducha Świętego119. Nie wspomina się tam o zastosowaniu innego znaku 

sakramentalnego, tym bardziej zatem trudno wyprowadzać wniosek, że już wtedy za materię 

sakramentalną uznawano namaszczenie olejem.  

 Pierwszym dokumentem chrześcijańskim, poświadczającym istnienie 

sakramentalnego znaku namaszczenia, przez które udziela się Ducha Świętego jest Tradycja 

Apostolska Hipolita z III wieku. Jak wskazywano już wcześniej w kontekście namaszczenia 

pochrzcielnego, źródło to dostarcza dowodów na istnienie w Kościele rzymskim dwóch 

namaszczeń – jednego udzielanego przez prezbitera po wyjściu ze źródła chrzcielnego 

i drugiego – udzielanego przez biskupa. Tenże szafarz najpierw władał rękę na neofitę, 

a następnie już z olejem na ręku, tę rękę ponownie wkładał na głowę nowo ochrzczonego, 

wypowiadając formułę: „Namaszczam ciebie świętym olejem w (imię) Pana Ojca 

Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa i Świętego Ducha”. Po tym namaszczał czoło nowo 

ochrzczonego120.  

 W innych regionach zachodniego chrześcijaństwa nie było pełnej jednolitości, co do 

stosowania namaszczenia krzyżmem jako znaku sakramentu bierzmowania. Tertulian 

(† 240) poświadcza, że po chrzcie dokonywano namaszczenia, choć pisze także o włożeniu 

ręki i przyzywaniu Ducha Świętego. Św. Ambroży († 397), opisując mediolańską liturgię 

wtajemniczenia chrześcijańskiego, podaje, że szafarz chrztu wylewał na głowę neofity olej, 

lecz dopiero później następowało wylanie Ducha Świętego i naznaczenie nowo 

ochrzczonego 121 . Botte uważa, że użyty przez Ambrożego termin consignaris należy 

rozumieć jako namaszczenie za pomocą krzyżma świętego, lecz poddaje w wątpliwość 

stosowanie takiej praktyki w Kościele w Mediolanie122. Pastuszko z kolei byłyby w stanie 

przyjąć odmienną opinię, gdyż w jego opinii przemawia za tym wola Ambrożego, by liturgię 

w jego Kościele sprawować tak, jak sprawuje ją Kościół w Rzymie123. 

 Synod w Elwirze z ok. 306 roku wydaje się przewidywać bierzmowania tylko przez 

włożenie ręki biskupa. Poleca bowiem w kan. 38, w przypadku ochrzczenia chorego 

katechumena przez innego wiernego, by tegoż neofitę po wyzdrowieniu przyprowadzić do 

biskupa, aby dopełnił obrzędu przez włożenie ręki. Tak samo, zgodnie z kan. 77 tego synodu, 

 
119  Dz 5, 18; Dz 8, 17-18; Dz 19, 6. 
120  HIPOLIT RZYMSKI, dz. cyt., s. 160. 
121  M. PASTUSZKO, Sakrament bierzmowania (kanony 879-896), Kielce 2005, s. 31-33. 
122  B. BOTTE, Le vocabulaire ancien de la confirmation, La Maison Dieu 54 (1958), s. 96. 
123  M. PASTUSZKO, Sakrament bierzmowania…, s. 33.  
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biskupim błogosławieństwem należałoby dopełnić chrzest udzielony przez diakona124. Nie 

wspomina się w tym wypadku o konieczności namaszczenia. Pastuszko z kolei to włożenie 

ręki odczytuje tylko jako uzupełnienie obrzędu chrztu, nie zaś odrębny sakrament 

bierzmowania125 . Kościół galijski dla bierzmowania przewidywał jedynie włożenie ręki, 

a namaszczenie krzyżmem stanowiło wyłącznie ryt dopełniający chrzest. Synod w Orange 

z 8 listopada 441 roku postanowił, aby przy bierzmowaniu namaszczać tylko wówczas, gdy 

podczas chrztu nie dokonano tego aktu, gdyż „wśród wielu błogosławieństw jedno jest tylko 

błogosławieństwo krzyżma (…) żeby nie uważano, iż trzeba ponownie namaszczać”126.  

 Jednakże już pod koniec IV wieku, biskup Barcelony, św. Pacjan († ok. 392) 

wskazywał, że daru Ducha Świętego udziela się przez namaszczenie127, gdyż jak przez 

obmycie oczyszcza się z grzechów, tak Ducha Świętego rozlewa się przez krzyżmo128. 

Św. Innocenty I (401-417) potwierdza rzymską tradycję dwukrotnego namaszczenia 

krzyżmem, przy czym zastrzega, że drugiego dokonuje na czole biskup, gdy przekazuje 

Ducha Świętego129. Choć jeszcze Gennadiusz z Marsylii († ok. 500) pisał, że przez nałożenie 

rąk biskupa ochrzczony otrzymuje Ducha Świętego130, to wydaje się także, że rzymskie 

wpływy w Galii doprowadziły do przejęcia tamtejszej materii bierzmowania, gdyż jak 

twierdzi Van den Eynde, już w VI w. zanikła w Kościołach galijskich praktyka wkładania 

ręki na oznaczenie udzielenia daru Ducha Świętego131. 

Powyższą tradycję rzymską przekazują następnie Sakramentarz gelazjański starszy 

i sakramentarze gregoriańskie. Sakramentarz gelazjański starszy wskazywał, że po 

dokonaniu namaszczenia przez prezbitera na szczycie głowy neofity, biskup udzielał mu 

siedmiorakiego daru Ducha Świętego, najpierw wykładając na niego rękę i wypowiadając 

modlitwę epikletyczną, a następnie znacząc go na czole krzyżmem świętym ze słowami: 

„Znak Chrystusa na życie wieczne”132. Sakramentarz gregoriański Hadrianum ex authentico 

po namaszczeniu pochrzcielnym przez prezbitera dodawał tylko formułę epikletyczną jako 

Oratn. ad infantes consignandos, nie precyzując rytu namaszczenia sakramentalnego133. 

 
124  CONCILIUM LIBERITANUM, Canones, ok. 306 r., can 38, 77, w: Acta Synodalia ann. 50-381…, s. 55-55*, 

61-61*. 
125  M. PASTUSZKO, Sakrament bierzmowania…, s. 35. 
126  CONCILIUM ARAUSICANUM, 8.11.441, can. 2, w: Acta Synodalia ann. 431-504…, s. 16-16*. 
127  PACIANUS, Epistolae tres ad Sympronianum Novatianum, III, 3, w: PL 13, kol. 1065. 
128  TENŻE, Sermo de baptismo, IV, w: PL 13, kol. 1093. 
129  ŚW. INNOCENTY I, dz. cyt., s. 56-57. 
130  GENNADIUS MASSILIENSIS, Liber De Ecclesiasticis dogmatibus, LXXIV, PL 58, kol. 997. 
131  D. VAN DEN EYNDE, Les rites liturgiques latins de la confirmation, La Maison Dieu 54 (1958), s. 78. 
132  Liber Sacramentorum Romanae Aeclesiae…, s. 74, (tłum. własne). 
133  Hadrianum ex authentico…, s. 188. 



ROZDZIAŁ 5. NAMASZCZENIE OLEJAMI PRZY SPRAWOWANIU SAKRAMENTÓW 

WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, CHORYCH I ŚWIĘCEŃ 

 

Podobnie Suplement św. Benedykta z Aniane († ok. 821) poleca natychmiast by po 

obrzędach chrztu, biskup – jeśli jest obecny – bierzmował krzyżmem neofitę. Nie podano 

jednak formuły werbalnej134.  

Ordo XV przedstawiało ryt inicjacji chrześcijańskiej w dwóch kontekstach 

liturgicznych: wigilii Epifanii oraz celebracji liturgii paschalnej w Noc Zmartwychwstania. 

W pierwszym rytuale autor Ordo wskazał, że ochrzczone dzieci należy od razu zaprowadzić 

do biskupa, aby udzielił im siedmiorakiej łaski Ducha Świętego przez namaszczenie 

krzyżmem na czole i wezwanie Trójcy Świętej. Stanowiło to bierzmowanie (potwierdzenie) 

chrztu lub bycia chrześcijaninem (confirmatio baptismi vel christianitatis) 135 . Rytuał 

wielkanocny przewidywał wyłącznie, że jeśli biskup może być obecny w czasie chrztu, 

nowo ochrzczone dzieci powinny być od razu przez niego bierzmowane przy użyciu 

krzyżma 136 . Brak jednak precyzyjnego określenia rytu tegoż sakramentalnego 

namaszczenia. Wydaje się, że był on analogiczny, jak w liturgii epifanijnej137.  

Zgodnie z rytem sakramentu bierzmowania opisanym w Pontyfikale rzymsko-

germańskim z X wieku, jego udzielenie następowało po obrzędach wyjaśniających chrztu. 

Najpierw biskup z wzniesioną nad kandydatami ręką odmawiał modlitwę epikletyczną, 

a potem zamoczywszy kciuk w krzyżmie, czynił nim znak krzyża na czole każdego 

z bierzmowanych, wypowiadając formułę: „Umacniam Cię w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego”138. Dalszy rozwój ksiąg pontyfikalnych liturgii rzymskiej wskazuje, że tę formę 

namaszczenia (z wyjątkiem formuły sakramentalnej) przejęto w kolejnych redakcjach 

pontyfikałów prywatnych139.  

Jednoznacznego określenia materii sakramentu bierzmowania dokonał papież 

Eugeniusz IV na Soborze Florenckim, bullą unii z Ormianami Exultate Deo z 22 listopada 

1439 roku. Nie wspominając o sposobie użycia materii dalszej, potwierdził on, że 

bierzmowania udziela się za pomocą krzyżma, pobłogosławionego przez biskupa, 

sporządzonego z oliwy i balsamu140. Z kolei Sobór Trydencki zagroził anatemą wszystkim, 

 
134  Hadrianum revisum…, s. 379. 
135  Ordo XV, nr 77, w: Les «Ordines Romani»…, t. III, s. 112. 
136  Tamże, nr 119, s. 120. 
137  Pozostałe Ordines Romani opisujące liturgię chrztu przedstawia M. ZACHARA, L’ordine dei Sacramenti 

dell’iniziazione cristiana. La storia del loro conferimento nella liturgia romana fino alla fine del XIII 

secolo, Lublin 2003, s. 149-153. Ponieważ nie ma w nich opisu rytu bierzmowania, w tym miejscu ich opis 

został pominięty. 
138  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. II, nr 39-40, s. 164. 
139  M. ZACHARA, dz. cyt., s. 226-243. 
140  EUGENIUS IV (in Conc. Florentino), constitutio Exultate Deo…, nr 15a, s. 510-511. 
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którzy będą twierdzić, że przypisywanie mocy świętemu krzyżmu bierzmowania uwłacza 

Duchowi Świętemu141. 

Potrydencki Pontyfikał rzymski z 1596 roku nakazywał, aby szafarz bierzmowania 

zamoczył kciuk prawej ręki w krzyżmie świętym, a następnie w trakcie wypowiadania 

formuły sakramentalnej uczynił tymże kciukiem z krzyżmem znak krzyża na czole 

bierzmowanego 142 . Taki sposób postępowania nakazywały następnie wszystkie kolejne 

edycje Pontyfikału, aż do reformy Soboru Watykańskiego II w drugiej połowie XX wieku143. 

W Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku zawarto definicję materii i pośrednio 

formy bierzmowania. Ustawodawca w kan. 780 CIC/17 postanowił, że „Sakramentu 

bierzmowania powinno się udzielać przez nałożenie rąk wraz z namaszczaniem krzyżmem 

na czole oraz przez słowa przepisane przez księgi pontyfikału zaaprobowane przez 

Kościół”144. W ślad za tym przepisem sprecyzowano rubrykę w Pontyfikale ogłoszonym 

przez papieża Jana XXIII (1958-1963) w latach 1961-1962. W obrzędzie bierzmowania 

znajdującym się na początku pierwszej części księgi wskazano, że podczas wypowiadania 

formuły sakramentalnej szafarz kładzie prawą rękę na głowie bierzmowanego i czyniąc znak 

krzyża na jego czole, kciukiem namaszcza go olejem świętego krzyżma145. 

Przywrócenie rubryki nakazującej włożenie ręki podczas dokonywania 

namaszczenia stało się przedmiotem głównych kontrowersji Grupy studyjnej 20, działającej 

w ramach Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej, odpowiedzialnej za 

rewizję obrzędów bierzmowania zleconą przez Sobór Watykański II. W Schemacie nr 240 

z dnia 13 września 1967 roku zaproponowano Ojcom Rady usunięcie tego dodatku do 

rubryki określającej materię bliższą bierzmowania. Przytoczono w tej kwestii kilka 

argumentów: nie odpowiada ona prawdziwej naturze rzeczy, gdyż prawdą jest, że cała 

tradycja Kościoła, tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie, przyjmuje, że namaszczenie 

krzyżmem zastępuje nałożenie rąk, dokonywane przez apostołów (1); wskazany w rubryce 

sposób postępowania wydaje się sztuczny, bowiem namaszczenie krzyżmem dokonuje się 

naturalnie przy zaciśniętej pięści lub przy wyciągniętych palcach, nie zaś z czterema palcami 

położonymi na głowie bierzmowanego (2); wierni mogą bardzo szybko zacząć mieszać 

 
141  CONCILIUM TRIDENTINUM, sess. VII, Canones de sacramento confirmationis, 3.03.1547, w: DSP, t. IV, 

s. 364-365. 
142  Pontificale Romanum Clementis VIII…., s. 3-4. 
143  Kontrowersje związane z nakładaniem ręki przy bierzmowaniu omawia M. PASTUSZKO, Sakrament 

bierzmowania…, s. 61-67. 
144  Kan. 780 CIC/17 (tłum. własne). 
145  Pontificale Romanum. Pars prima, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1962, s. 10. 
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pojęcia naznaczenia (signatio), namaszczenia krzyżmem (chrismatio) i nałożenia ręki 

(impositio manus) (3); takie pseudo-nałożenie ręki może powodować dewaluację 

prawdziwego gestu nałożenia rąk, należy zatem zdecydować, czy materią bliższą 

bierzmowania ma być namaszczenie, zgodnie z tradycją, czy też winno się wrócić do 

zwyczaju apostolskiego, co jednak wymagałoby nadzwyczajnego aktu Urzędu 

Nauczycielskiego Kościoła (4)146. 

Decyzją Consilium, podjętą podczas IX Sesji Plenarnej w dniu 21 listopada 1967 

roku w rubryce opuszczono wzmiankę o nakładaniu ręki w trakcie namaszczenia. Wobec 

czego w kolejnych Schematach przyszłego Pontyfikału z obrzędem bierzmowania 

zaproponowano, by przepis ten brzmiał następująco: „Biskup zwilża wielki palec prawej 

ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata, mówiąc…”147 W tej formie 

znalazł się także ogłoszonym Pontyfikale148.  

Sytuację skomplikował jednak fakt ogłoszenia w konstytucji apostolskiej Divinae 

consortium naturae papieża Pawła VI (1963-1978) z dnia 15 sierpnia 1971 roku, 

promulgującej nowy pontyfikał, materii i formy sakramentu bierzmowania. Papież ten 

postanowił, że „Sakramentu Bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na 

czole, którego dokonuje się z nałożeniem ręki i przez słowa «Przyjmij znamię Daru Ducha 

Świętego»”149. Papież w tymże akcie potwierdził, że właściwą materią jest namaszczenie 

 
146  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 240, 13.09.1967, nr 

30, s. 17, w: DLI: “Hic usus, qui a tota traditione anteriori ignoscitur, nec a textu ipsius Pontificalis Romani 

sancitur, non potuit per simplicem rubricam ad validitatem introduci. Atqui nobis videtur haec verba non 

esse in Pontificale Romanum introducenda. 1) Non respondet rerum veritati. Verum est in tota traditione 

Ecclesiae, tam orientalis quam occidentalis, signationem cum chrismate locum tenere impositionis 

manuum, ab apostolis factae, nusquam autem coaluit ritus unctionis cum ritu impositionis ante annum 1725. 

2) Hic modus agenda artificium sapit: Chrismatio naturaliter fit vel pugno clauso vel digitis extensis, non 

autem quattuor digitis super caput confirmandi positis. 3) Fideles vix intelligere possunt sensum talis actus 

in quo coalescunt signation, chrismation et impositio manus. 4) Momentum minuit sollemnis impositionis 

manuum, a traditione romana per tot saecula servatae. Si haec impositiono non iam ad validitatem 

sacramenti exigitur, vanum est aliam pseudo-impositionem addere. Vel tenendum est ad usum universalem, 

secundum quem sola chrismatio requiritur, vel ad usum apostolicum revertere, secundum quem sola 

manuum impositio Spiritum sanctum confert. Quo in casu necessarius esset actus Magisterii Extraordinarii 

Ecclesiae”. 
147  TAŻ, Schemata nr 285…, nr 27, s. 13: “27. Celebrans summitate pollicis dexterae manus Chrismate intincta 

producit pollice signum crucis in frontem confirmandi dicens (a) (…) Ad n. 27 (a): Cf. Pont. Rom., Cp. De 

Confirmandis; cf. etiam Sess. XII Cons. (21.11.1967) Quaes.V: Placuit Patribus ut in rubricis chrismationis 

non addantur verba a Benedicto XIII introducta: ‘… imposita manu dextera super caput confirmandi’ (cf. 

schema 240, nn. 29s)’”; TAŻ, Schemata nr 326…, nr 13, s. 10. 
148  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, Ordo confirmationis…, nr 27, s. 26; nr 44, s. 35, nr 55, s. 41; tłum. polskie: 

Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego 

II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II, Obrzędy 

bierzmowania…, nr 27, s. 27; nr 44, s. 42, nr 55, s. 49. 
149  PAULUS VI, Constitutio apostolica de Sacramento Confirmationis Divinae consortium naturae, 15.08.1971, 

AAS 63 (1971), s. 663. 
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krzyżmem, lecz dodał także wymóg, by towarzyszyło mu nałożenie ręki, które należy 

odróżnić od wyciągnięcia rąk nad kandydatami do bierzmowania w takcie modlitwy 

epikletycznej 150 . Wobec tej decyzji papieskiej koniecznym okazało się poprawienie 

wprowadzenia teologiczno-pastoralnego do Pontyfikału, lecz rubryka szczegółowa 

dotycząca samego aktu sakramentalnego pozostała niezmieniona, stając się tym samym 

niekompatybilna z treścią tak konstytucji apostolskiej, jak i własnej Praenotanda.  

Postanowienia konstytucji apostolskiej wywołały kontrowersje, wobec czego 

Papieskiej Komisji ds. Interpretacji Dekretów Soboru Watykańskiego II postawiono pytanie, 

czy zgodnie ze wskazanym dokumentem, szafarz bierzmowania powinien wyciągnąć rękę 

nad głową bierzmowanego dokonując gestu namaszczenia, czy też wystarczy samo 

namaszczenie dokonane kciukiem. Komisja odpowiedziała twierdząco na drugą część 

pytania, wyjaśniając, że samo namaszczenie kciukiem już wystarczająco ukazuje nałożenie 

ręki. Decyzję Komisji zaaprobował papież Paweł VI w dniu 9 czerwca 1972 roku151. Biorąc 

pod uwagę, że odpowiedź w tym brzmieniu została zaaprobowana po niecałym roku od 

ogłoszenia konstytucji, a nawet przed wejściem w życie nowych obrzędów, należałoby 

postawić pytanie o logikę, która kierowała odpowiedzialnymi za wprowadzenie nałożenia 

ręki do gestu sakramentalnego namaszczenia152. 

Kodeks prawa kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II (1978-

2005) w kanonie definiującym materię i formę bierzmowania zawiera swoistą kompilację 

kanonu Pio-benedyktyńskiego oraz postanowienia konstytucji Divinae consortium naturae. 

Ustawodawca zdecydował w kan. 880 § 1 KPK/83, że: „Sakramentu bierzmowania udziela 

się przez namaszczenie krzyżmem na czole, dokonywane z nałożeniem ręki, i przez słowa 

określone w zatwierdzonych księgach liturgicznych” 153 . W ten sposób na pierwszym 

 
150  Tamże, s. 663-664. 
151  PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, Responsum ad propositum 

dubium, AAS 64 (1972) s. 526. 
152  Niestety brak możliwości przeprowadzenia kwerendy w Archiwach Kongregacji ds. Kultu Bożego 

i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Nauki Wiary oraz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów 

w odniesieniu do dokumentacji związanej z przygotowaniem konstytucji apostolskiej i ostatnią fazą 

redakcji posoborowego Ordo Confirmationis uniemożliwia poznanie mens legislatoris oraz opinii 

redaktorów dokumentów. Decyzja ta jednak stała się przedmiotem naukowej krytki: H. J. AUF DER MAUR, 

Uncitio quae fit manus impositione, w: Zeichen des Glaubens. Studien zu Taufe und Firmung (FS Fischer), 

red. H. J. AUF DER MAURA, B. KLEINHEYER, Einsiedeln 1972, s. 29-34; G. AUSTIN, The essential Rite of 

Confirmation and liturgical Tradition, Questions Liturgiques 86 (1972), s. 214-224; L. LIGIER, La prière 

et l’imposition des mains. Autour du nouveau rituel romain de la confirmation, Gregorianum 53 (1972), 

s. 407-486; V. FIALA, L’imposition des mains comme signe de la communication de l’Esprit Saint dans les 

rites latins, Ephemerides Liturgicae 90 (1976), s. 385-401; B. KLEINHEYER, Hadauflefgung zur 

Geistmitteilung, Liturgisches Jahrbuch 30(1980), s. 154-173. 
153  Kan. 880 § 1 KPK/83. 
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miejscu wyakcentowano namaszczenie krzyżmem, pozostawiając konieczność dokonania 

go z nałożeniem ręki. Opuszczono jednak przytoczenie formuły sakramentalnej, odsyłając 

do zatwierdzonych ksiąg liturgicznych, podobnie jak czynił kan. 780 CIC/17.  

5.2.2. Wpływ zastosowania właściwej materii na ważność sakramentu 

 Jak wskazano powyżej, namaszczenie krzyżmem jest elementem istotnym 

sakramentu bierzmowania, wobec czego prawidłowe zastosowanie tej materii stanowi 

swoiste essentialium negotii. Należy zatem wyróżnić poszczególne składniki tejże materii 

dalszej i materii bliższej mającej wpływ na ważność aktu sakramentalnego. 

 Ustawodawca kościelny wskazał, że bierzmowania udziela się przez namaszczenie 

czoła bierzmowanego krzyżmem, które dokonuje się przez włożenie ręki. Krzyżmem z kolei 

jest święty olej stanowiący mieszaninę oliwy z oliwek (względnie innego oleju) z balsamem 

(względnie z inną substancją aromatyczną) sporządzony jako taki, to jest konsekrowany 

przez biskupa.  

 Komentatorzy normy Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 roku szczególną uwagę 

zwracali na konieczność użycia oliwy z oliwek i balsamu do konsekracji krzyżma, a zatem 

także jako materii dalszej sakramentu bierzmowania. Wernz stał na stanowisku, że zarówno 

brak oliwy, jak balsamu powoduje bezwzględną nieważność aktu sakramentalnego, choć 

w przypisie swojego opracowania przywoływał także autorów utrzymujących, że Innocenty 

III (1198-1216) uznał ważność bierzmowania udzielanego przy użyciu samej tylko oliwy154. 

Cappello rozróżniał, że oliwa z oliwek jest wymagana de necessitate sacramenti, z kolei 

balsam – de necessitate praecepti155. Rozróżnienie to miało istotne znaczenie, gdyż brak 

oliwy z oliwek należałoby wówczas uważać za bezwzględną przyczynę nieważności materii 

sakramentalnej – ergo nieważności sakramentu, z kolei brak balsamu lub jego inny defekt 

powodowałby bardziej wątpliwość, co do ważności tegoż sakramentu. Wskazywał w tym 

wypadku na rozbieżność doktryny, co do tego zdania. Wobec powyższego, gdy brak byłoby 

oliwy, nie można przystępować do namaszczenia, z kolei, gdy brak balsamu – byłoby do 

zaakceptowania bierzmowanie sub conditione, gdyby bierzmowany znalazł się w obliczu 

śmierci156. Augustine z kolei zauważa, że obydwa składniki – tak oliwa, jak i balsam – należą 

do elementów esencjalnych, przez co ich brak czyni sakrament nieważnym, choć już bez 

 
154  F. WERNZ, P. VIDAL, dz. cyt., s. 65; 
155  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis…, vol. I, s. 141. 
156  Tamże. 
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wpływu byłoby dodanie jakichś innych substancji aromatycznych157. Warto przypomnieć 

także decyzję Najwyższej Świętej Kongregacji Świętego Oficjum z 11 sierpnia 1909 roku, 

w której uznała za nieważne sakramenty udzielane przy użyciu innego oleju niż oliwa 

z oliwek 158 , pomimo wcześniejszej – zachowawczej – decyzji z 28 marca 1853 roku, 

uznającej bierzmowanie udzielone przy użyciu takiej materii za wątpliwe: nakazała bowiem 

wtedy bierzmować świeckich ponownie sub conditione, wtedy gdy o to proszą, a kleryków 

i zakonników – bierzmować sub conditione w każdym przypadku159. 

 Ponieważ ustawodawca kościelny w aktualnie obowiązującym kan. 847 KPK/83 

postanowił o możliwości zastąpienia oliwy z oliwek innym olejem roślinnym, rozważania 

te mają charakter stricte historyczny. Mutatis mutandis jednakże należy zauważyć, że 

nieważnym będzie sakrament udzielony przez namaszczenie krzyżmem, którego nie 

sporządzono z oleju roślinnego, lecz innego rodzaju płynu syntetycznego. Co do balsamu, 

obecnie można go zastąpić innymi substancjami aromatycznymi, lecz nadal stanowią one 

konieczny składnik krzyżma, wobec czego, gdy ich brak, krzyżmo konsekrowane z samego 

tylko oleju będzie materią wątpliwą. Trevisan utrzymuje, że w niebezpieczeństwie śmierci 

można byłoby się nią posłużyć160. 

 Przepisana przez ustawodawcę kościelnego mieszanina oliwy i balsamu (względnie 

innego oleju roślinnego i innych substancji aromatycznych) nie jest jednak materią ważną 

sakramentu. Wymaga się, aby stała się ona krzyżmem świętym, a to miano uzyskuje dopiero 

wówczas, gdy jest właściwie konsekrowana. Aktu tego może ważnie dokonać jedynie 

biskup161. Tylko na mocy specjalnego upoważnienia otrzymanego od Stolicy Apostolskiej 

prezbiter może konsekrować krzyżmo. Brak takiej decyzji najwyższej władzy kościelnej 

powoduje nieważność konsekracji162, a co za tym idzie nieważność bierzmowania – materia 

dalsza nie może być uznana za prawdziwe krzyżmo.  

 Dalszą materię bierzmowania stanowi namaszczenie tymże krzyżmem czoła 

kandydata do bierzmowania wraz z nałożeniem ręki na jego głowę. Jak słusznie zauważa 

 
157  C. AUGUSTINE, dz. cyt., s. 98. 
158  SUPREMA SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICI, Cartagena, Feria IV, 11 aug. 1909… 
159  TAŻ, Colocen…  
160  G. TREVISAN, Commento al can. 880-881…, s. 765-766. 
161 F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis…, vol. I, s. 141; C. AUGUSTINE, dz. cyt., s. 98; A. VERMERERSCH, 

J. CREUSEN, dz. cyt., s. 29; F. WERNZ, P. VIDAL, dz. cyt., s. 65; M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris 

canonici…, vol. I, s. 119; H. JONE, dz. cyt., s. 44; E. REGATILLO, dz. cyt., s. 54; M. HUELS, Liturgy and 

Law…, s. 196; Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 178. 
162  T. RINCÓN-PÉREZ, La liturgia e i sacramenti…, s. 184; G. TREVISAN, Commento al can. 880-881…, s. 765-

766; Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 178. 
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Cappello, nikt nie powątpiewa, że do ważnego udzielenia tego sakramentu wymaga się 

namaszczenia163. Uwaga ta zachowuje nadal swoją aktualność164, ponieważ ustawodawca 

kościelny nie zdecydował się na powrót do zwyczaju apostolskiego, zgodnie z którym daru 

Ducha Świętego udzielano przez samo tylko nałożenie rąk. Tenże autor przekonuje, że 

validitas sacramenti uzależniona jest także od miejsca namaszczenia. Gdyby bowiem nie 

namaszczono czoła, lecz inną część ciała, np. usta lub szczękę (co mogło się zdarzyć ze 

względu na gest uderzenia nowo bierzmowanego przez szafarza), bierzmowanie należałoby 

powtórzyć sub conditione 165 . Argumentami na poparcie tej tezy są nie tylko fakty 

historyczne, rezerwujące dla biskupa namaszczenie czoła w sakramentalnym akcie 

consignatio/confirmatio, lecz również brzmienie, tak konstytucji Divinae consortium 

naturae, jak też kan. 880 § 1 KPK/83.  

 Z obowiązkiem nałożenia ręki w czasie bierzmowania łączy się problem 

konieczności namaszczenia ręką szafarza. Pod rządami pierwszego Kodeksu prawa 

kanonicznego z 1917 roku komentatorzy norm stali na stanowisku, że posłużenie się przez 

udzielającego sakrament jakimś narzędziem czyni akt sakramentalny nieważnym, bowiem 

gdy brak nawet minimalnego fizycznego kontaktu między ręką szafarza a czołem 

bierzmowanego, nie można mówić w ogóle o nałożeniu ręki166. Conte a Coronata wskazuje, 

że gdyby po przeprowadzonym dochodzeniu stwierdzono, że szafarz posłużył się 

pędzelkiem (lub innym narzędziem), należy powątpiewać o ważności aktu, wobec czego – 

jeśli chodzi o kandydata do święceń – koniecznym byłoby tajne powtórzenie bierzmowania 

sub conditione167.  

 Gdyby nie odpowiedź Papieskiej Komisji ds. Interpretacji Dekretów Soboru 

Watykańskiego II z 1972 roku, wydana w związku z wątpliwościami dotyczącymi 

rozumienia postanowienia konstytucji apostolskiej Divinae consortium naturae168, podobne 

uwagi trzeba byłoby poczynić także w aktualnym stanie prawnym. Światowa pandemia 

COVID-19 na nowo przywołała konieczność rozważenia tego problemu. W związku z tym 

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 1 października 2020 roku 

wystosowała list do Przewodniczących Krajowych Konferencji Biskupów, wyjaśniając, że 

zgodnie z przywołaną wcześniej interpretacją konstytucji o sakramencie bierzmowania 

 
163  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis…, vol. I, s. 143. 
164  M. Pastuszko, Sakrament bierzmowania…, s. 81-82; G. TREVISAN, Commento al can. 880-881…, s. 765. 
165  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis…, vol. I, s. 143. 
166  Tamże. 
167  M. CONTE A CORONATA, Institutiones iuris canonici…, vol. I, s. 120. 
168  PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, dz. cyt., s. 526. 
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nałożenie ręki nie jest elementem wymaganym do ważności tegoż bierzmowania, gdyż już 

samo namaszczenie krzyżmem wystarczająco wyraża impositio manuum, o którym mowa w 

dokumentach Kościoła. Ponadto, po uzyskaniu stosownej konsultacji w Papieskiej Radzie 

ds. Tekstów Prawnych objaśniła, że użycie przez szafarza wacików lub rękawiczek przy 

administrowaniu sakramentu namaszczenia nie wpływa na jego ważność169.  

 Urząd Nauczycielski Kościoła w Katechizmie Kościoła Katolickiego poucza, że 

namaszczenie krzyżmem stanowi istotny obrzęd sakramentu, gdyż „przez namaszczenie 

bierzmowany otrzymuje «znamię», pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, 

znakiem jej autorytetu, znakiem posiadania przedmiotu – niegdyś w taki sposób naznaczano 

żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana”170. Pomimo próby 

powrotu do zwyczaju apostolskiego, zgodnie z którym siedmiorakiego daru Ducha Świętego 

udzielano przez włożenie ręki, ustawodawca kościelny nie zdecydował się na porzucenie 

jakże wymownego gestu namaszczenia. Istotnie bowiem, dzięki temu można mówić, że 

bierzmowany staje się uczestnikiem namaszczenia, jakim sam Chrystus został namaszczony 

przez Ducha Świętego, gdy po chrzcie wychodził z Jordanu171. 

Pewnego rodzaju niekonsekwencja ustawodawcy kościelnego nie pozwoliła jednak 

na trwałe połączenie namaszczenia z dawnym gestem nałożenia ręki, w myśl ewangelicznej 

zasady, by jedno czynić, drugiego nie opuszczając172. Z pewnością za słuszną nie należy 

uważać uwagi Consilium odnośnie sztuczności namaszczania kciukiem, gdy pozostałe 

cztery palce szafarz trzyma na głowie bierzmowanego. Wielu biskupów i innych szafarzy 

stosuje taką formę, bez trudu czyniąc znak krzyża na czole przyjmującego sakrament.  

5.3. Namaszczenie chorych 

 Namaszczanie olejem chorych w tradycji chrześcijańskiej ma swój rodowód jeszcze 

w pismach Nowego Testamentu. Już ewangelista Marek relacjonował, że Dwunastu, 

posłanych przez Jezusa z misją wzywania do nawrócenia, wielu chorych namaszczało 

olejem i uzdrawiało 173 . Sam Chrystus w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, 

przekazanej przez św. Łukasza, nie pominął szczegółu opatrywania ran za pomocą oliwy174. 

Choć Ewangelie nie zawierają bezpośredniego nakazu stosowania namaszczenia oliwą 

 
169  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Prot. N. 470/20, 1.10.2020, w: APA. 
170  Katechizm Kościoła Katolickiego…, nr 1295, s. 320. 
171  Mt 3, 16. 
172  Mt 23, 23. 
173  Mk 6, 13. 
174  Łk 10, 34. 
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podczas uzdrawiania chorych, można domniemywać, że takie postępowanie apostołów nie 

było ich osobistą inwencją. Z pewnością pierwsze gminy chrześcijańskie znały i stosowały 

ten gest. 

5.3.1. Ryt namaszczenia 

 Pierwszym dokumentem pochodzenia chrześcijańskiego – nie licząc Ewangelii – 

w którym znajduje się opis sakramentalnego namaszczenia chorych olejem, jest List 

św. Jakuba. Apostoł poleca w nim, aby chorzy wzywali do siebie kapłanów Kościoła, aby 

Ci namaścili ich w imię Pana olejem, zanosząc za nich swoje modlitwy. Do tego wskazania 

dołączył obietnicę podźwignięcia z choroby i odpuszczenia grzechów175. Próżno jednak 

szukać w najdawniejszych źródłach szczegółowego opisu tego aktu sakramentalnego wraz 

z przepisanymi na tę okoliczność formułami. 

 Historia sakramentu namaszczenia chorych do VIII wieku była niezwykle złożona. 

Choć liczne źródła świadczą o żywotności tego sakramentu, nie sposób jednoznacznie 

wskazać, w jaki sposób był on udzielany. Formuły liturgiczne tego okresu przedstawiają 

różnorodne teksty odnoszące się do błogosławienia oleju. Niewątpliwie namaszczenia 

dokonywali prezbiterzy, odwiedzając chorych, choć nie było to praktyką wyłączną. Sami 

wierni mogli bowiem aplikować pobłogosławioną wcześniej materię176. 

 Reforma karolińska, rozpoczęta w VIII wieku przynosi znaczące zmiany w zakresie 

administrowania sakramentu namaszczenia chorych. Powodów można wskazać wiele, 

wśród których warto wymienić przede wszystkim rezerwację dokonywania namaszczenia 

na rzecz kapłanów oraz odejście od praktyki pokuty publicznej na rzecz pokuty prywatnej177. 

Od tego momentu zauważa się powstanie bardzo licznych rytuałów namaszczenia (lub 

szerzej – pasterskiej troski o chorych), które Chavasse podzielił na trzy grupy, biorąc pod 

uwagę sposób zastosowania pobłogosławionej materii, to jest ze względu na naturę formuły 

 
175  Jk 5, 14-15. 
176  A. CHAVASSE, L’onction des infirmes dans l’Église latine du IIIe siècle à la réforme carolingienne. Les 

textes, Revue des Sciences Religieuses 20 (1940), nr 1-2, s. 64-122 oraz nr 3-4, s. 290-364; TENŻE, Etude 

sur l’onction des infermes dans l’Eglise latine du IIIe au XIe siècle, t. I. Du IIIe siècle à la réforme 

carolingienne, Lyon 1942; TENŻE, Prières pour les malades et onction sacramentelle, w: L’Église en 

prière. Introduction à la Liturgie, red. A. G. MARTIMORT, Paris 1961, s. 581; W. SCHENK, Liturgia 

sakramentów świętych, cz. II. Paenitentia christiana. Consecratio mundi, Lublin 1964, s. 55-59; 

A. G. MARTIMORT, Preghiere per gli infermi e unzione sacramentale, w: La Chiesa in preghiera. 

Introduzione alla Liturgia, red. A. G. MARTIMORT, t. III I Sacramenti, Brescia 1987, s. 139-144; 

B. NADOLSKI, dz. cyt, s. 137-139; J. STEFAŃSKI, Sakrament Chorych w dziejach…, s. 36-38.  
177  P. ROUILLARD, The Anointing of the Sick in the West, w: Handbook for Liturgical Studies, t. IV. Sacraments 

and Sacramentals, red. A. CHUPUNGCO, Collegeville 2000, s. 174. 
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namaszczenia, oznaczenie miejsc namaszczenia, relację między recytacją formuły 

a dokonaniem namaszczenia178. 

 Rytuały pierwszego typu – najstarsze, bowiem pochodzące z VIII i początku IX 

wieku przepisywały jedno lub kilka namaszczeń z dość prostą formułą, niekiedy 

dostosowywaną do miejsca namaszczenia, przewidując także namaszczenie w miejscu, 

w którym chory odczuwa największy ból. Przewidywano, że tegoż chorego namaszcza się 

na karku, na gardle, między łopatkami i na piersiach oraz w miejscu szczególnego bólu, 

ewentualnie na pięciu narządach zmysłu człowieka: na powiekach oczu, na uszach, na 

nozdrzach, wargach i zewnętrznej części dłoni. Przewidywano dość proste formuły: 

„Namaszczam cię olejem poświęconym w imię Trójcy, abyś był zbawiony na życie wieczne. 

Amen”, albo „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, królującego na wieki wieków. 

Amen”179. Ewentualnie także na szczycie głowy, na powiekach oczu, na uszach, na wargach 

i na stopach z zastosowaniem formuły: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech to 

namaszczenie olejem uświęcenia posłuży ci do oczyszczenia umysłu i ciała na życie 

wieczne. Amen”180. 

 Drugi typ rytuału przewidywał własną formułę do namaszczenia każdego z pięciu 

zmysłów, do których też ograniczono akt sakramentalny. Formuły werbalne miały charakter 

indykatywny, odnosząc się do każdego z narządów zmysłu odrębnie. Szafarz sakramentu 

czynił znak krzyża olejem na tychże narządach mówiąc odpowiednio: „Namaszczam oczy 

twoje poświęconym olejem, aby przez namaszczenie tym olejem naprawić, cokolwiek 

popełniłeś nakłoniwszy wzrok”.181 

 Trzeci typ rytuałów odcisnął największe piętno na dalszej historii liturgii 

namaszczenia chorych. W przeciwieństwie do poprzedniego, formuła towarzysząca 

namaszczeniu poszczególnych zmysłów miała charakter deprekatywny. Podobnie jak 

w innych formach rytualnych szafarz namaszczał poszczególne narządy zmysłów olejem, 

wypowiadając formułę werbalną właściwą dla każdego z nich (redakcje formuł miały różne 

brzmienia): „Przez to namaszczenie świętym olejem i Boże błogosławieństwo, niech Pan 

odpuści Ci wszystko, cokolwiek przewiniłeś przez … (w tym miejscu wymieniano zmysł)”. 

 
178  A. CHAVASSE, Prières pour les malades…, s. 584. Niezwykle szczegółowej analizy zachowanych 

manuskryptów rytuału chorych przedstawia w swoim monumentalnym dziele R. DALLA MUTTA, dz. cyt., 

s. 1-284. 
179  A. CHAVASSE, Prières pour les malades…, s. 585 (tłum. własne formuł namaszczenia). 
180  E. MARTÈNE, De antiquis ecclesiae ribitus, liber I, pars II, Rotomagi 1700, s. 141. 
181  A. CHAVASSE, Prières pour les malades…, s. 586 (tłum. własne formuły namaszczenia). 



ROZDZIAŁ 5. NAMASZCZENIE OLEJAMI PRZY SPRAWOWANIU SAKRAMENTÓW 

WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, CHORYCH I ŚWIĘCEŃ 

 

Przez późniejsze rytuały franciszkańskie oraz rytuały Castellaniego i Santoriego ryt ten 

rozpowszechnił się na cały Kościół obrządku rzymskiego182. 

 Ponieważ w Kościele łacińskim panowała swoistego rodzaju swoboda co do 

stosowanych formuł, jak też i materii bliższej sakramentu namaszczenia, papież Eugeniusz 

IV na soborze we Florencji dogmatycznie określił istotne elementy tego sakramentu, 

wskazując w bulli zjednoczeniowej z Ormianami Exsultate Deo z 22 listopada 1439 roku, 

że „piątym sakramentem jest ostatnie namaszczenie, którego materią jest olej z oliwy 

pobłogosławiony przez biskupa. Tego sakramentu nie wolno stosować inaczej, jak tylko 

w stosunku do chorego, który jest w niebezpieczeństwie śmierci. Należy go namaścić 

w następujących miejscach: na oczach z powodu wzorku, na uszach z powodu słuchu, na 

nozdrzach z powodu powonienia, na ustach z powodu smaku i mowy, na rękach z powodu 

dotyku, na stopach z powodu możliwości chodzenia, w okolicy nerek ze względu na 

mieszkającą tam przyjemność. (…) Forma tego sakramentu jest następująca: «Przez to 

namaszczenie i swe najświętsze miłosierdzie niechaj odpuści ci Pan, w czymkolwiek 

zgrzeszyłeś przez wzrok» i podobnie przez inne członki”183. Sobór Trydencki w Nauce 

o sakramencie ostatniego namaszczenia z 25 listopada 1551 roku nie odniósł się do kwestii 

materii bliższej i formy tegoż sakramentu184.  

 Powszechnie obowiązujący w Kościele rzymskim Rytuał wydany z polecenia 

papieża Pawła V w 1614 roku przepisywał następujący sposób dokonania sakramentalnego 

aktu ostatniego namaszczenia chorego. Powinno się namaścić pięć głównych części ciała, 

które odpowiadają narządom zmysłów człowieka, to jest: oczy, uszy, nozdrza, usta i ręce 

oraz dodatkowo stopy i lędźwie (względnie okolice nerek). Namaszczenie lędźwi kobiet 

opuszcza się zawsze. Jeśli zmiana pozycji chorego mężczyzny nie jest możliwa, także w tym 

przypadku należy opuścić ten element rytu. Nie należy stosować namaszczenia innej części 

ciała zamiast lędźwi. Ręce namaszcza się po wewnętrznej stronie, chyba że chodzi 

o kapłana, którego namaszcza się na zewnętrznej stronie dłoni ze względu na przyjęte 

wcześniej namaszczenie w obrzędzie święceń prezbiteratu. W przypadku namaszczenia 

oczu, uszu i innych podwójnych części ciała, formuła namaszczenia powinna zakończyć się 

dopiero po namaszczeniu obydwu. Gdyby ktoś był pozbawiony którejś z części ciała, należy 

namaścić pobliskie miejsce, nie dokonując zmiany formy sakramentalnej. Dokonując aktu 

 
182  Tamże, s. 586-587.  
183  EUGENIUS IV (in Conc. Florentino), constitutio Exultate Deo…, nr 18a-18b, s. 520-521. 
184  CONCILIUM TRIDENTIUM, Sess. XIV, Doctrina de sacramento extremae unctionis…, s. 500-505. 
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sakramentalnego szafarz kciukiem namaszczał właściwą część ciała, czyniąc znak krzyża 

i mówiąc odpowiednio: „Przez to święte namaszczenie + i swoje najłaskawsze miłosierdzie 

niech Pan odpuści ci, cokolwiek przewiniłeś wzrokiem / słuchem / węchem / smakiem 

i mową / dotykiem / krokiem / przyjemnością lędźwi. Amen”. Gdyby zdarzyło się, że 

podczas namaszczania pojawi się wątpliwość, czy chory nadal żyje, przepisaną formułę 

należało poprzedzić zdaniem warunkowym „Jeżeli żyjesz…”185. 

 Namaszczenie lędźwi sprawiało trudności nie tylko ze względu na trudności 

w zmianie pozycji ciała chorego mężczyzny, lecz także wywołując zgorszenie wśród kobiet 

uczestniczących w obrzędzie, gdyż koniecznym było obnażenie chorego mężczyzny. 

Dlatego też Święta Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, za aprobatą papieża, zezwoliła na 

opuszczenie tego elementu namaszczenia również w tym wypadku, gdy w celebracji 

uczestniczyła grupa wiernych186. Święta Kongregacja Świętego Oficjum dnia 28 sierpnia 

1889 roku postanowiła, że namaszczenie lędźwi przy sprawowaniu sakramentu ostatniego 

namaszczenia należy zawsze opuszczać, chyba że w szczególnych przypadkach przy 

zachowaniu środków ostrożności można go dokonać bez narażenia godności aktu 

sakramentalnego 187 . Ponadto, 25 kwietnia 1906 roku, Święta Kongregacja Najwyższej 

Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji zdecydowała o możliwości używania skróconej 

formuły sakramentalnej przy ostatnim namaszczeniu w sytuacji zbliżającej się śmierci 

chorego. Dołączone do dekretu wyjaśnienia wskazują, że namaszczenie jednego tylko 

zmysłu wraz z formułą krótką wystarczy do ważności sakramentu188.  

 Pierwszy Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku implementował postanowienia 

liturgiczne do porządku prawno-kanonicznego. W kan. 947 CIC/17 ustawodawca określił, 

że należy zachowywać słowa, porządek i sposób namaszczenia przepisany przez księgi 

liturgiczne, lecz w razie konieczności wystarczy jedno namaszczenie jednego zmysłu 

(najlepiej czoła) z zastosowaniem formuły skróconej, z zachowaniem obowiązku 

uzupełnienia pozostałych namaszczeń, gdy minie niebezpieczeństwo. Odstąpiono zupełnie 

od namaszczania lędźwi, a namaszczenia stóp można było opuścić z jakiejkolwiek rozumnej 

przyczyny 189 . Ze względu na nową dyscyplinę kanoniczną, w Rytuale rzymskim 

 
185  Rituale Romanum Pauli V…, s. 57-61. 
186  SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE, (C.P. PRO SIN.), Sutchuen., 21.09.1843, w: CIC Fontes, t. VII, 

s. 316. 
187  SACRA CONGREGATIO SANCTI OFFICII, 28.08.1889, w: CIC Fontes, t. IV, s. 448.  
188  SUPREMA CONGREGATIO SANCTAE ROMANAE ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS, Decretum quo determinatur 

forma brevis administrandae Extremae Unctionis in casu necessitatis, 25.04.1906, ASS 39 (1906), s. 273-

275.  
189  Kan. 947 § 1-3 CIC/17. 
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ogłoszonym powagą papieża Piusa XI (1922-1939) w 1925 roku zmodyfikowano rubryki 

i porządek celebracji sakramentu ostatniego namaszczenia chorych190. 

 Sobór Watykański II w konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium 

zadekretował zmniejszenie liczby namaszczeń przy sakramencie chorych191. Wykonanie tej 

dyspozycji przypadło w udziale Grupie studyjnej 23 działającej w ramach Rady 

ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej. Jak zauważa Stefański, zespół ten 

podejmując przedmiotowe zagadnienie nie został przez Ojców soborowych wyposażony 

w żaden znaczący i wystarczający materiał, wobec czego sam musiał poszukiwać 

odpowiednich rozwiązań dla zrealizowania woli Soboru w przyszłej części Rytuału 

rzymskiego zawierającej obrzędy pasterskiej troski o chorych192. W swojej pierwszej relacji 

na temat liturgii chorych z 26 kwietnia 1965 roku Coetus odnotował, że pomimo zgody 

wszystkich na namaszczenie na czole, wśród członków zespołu pojawiły się dwie sprzeczne 

opinie: jedni uważali, że tylko jeśli to możliwe należałoby namaszczać narządy zmysłów, 

z kolei niektórzy pozostali obwiali się, że zmniejszenie liczby namaszczeń spowoduje 

ukrycie pełni znaczenia sakramentalnego aktu193. 

 Odpowiedzialni za redakcję przyszłej części rytuału przeznaczonej dla chorych, 

podejmując decyzje w sprawie zmniejszenia liczby namaszczeń wzięli pod uwagę racje 

praktyczne (1), teologiczne (2), psychologiczno-antropologiczne (3) oraz zwyczaje 

liturgiczne194.  

Ponieważ chorzy proszą o sakrament w znacznej części dopiero wówczas, gdy zbliża 

się moment śmierci, mnożenie namaszczeń może utrudniać prawidłowe udzielenie 

sakramentu w warunkach szpitalnych. Częstokroć też namaszczenia dokonuje się łącznie 

podczas kuracji medycznej lub zabiegów ratujących życie. Wówczas to trudności praktyczne 

 
190  Rituale Romanum Pauli V Pontificis Maximi jussu editum aliorumque Pontificum cura recognitum atque 

auctoriate Ssmi D. N. Pii Papae XI…, s. 92-96. 
191  SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Constitutio de Sacra Liturgia…, nr 75, s. 119; 

tekst polski: SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja o liturgii świętej…, s. 83. 
192  J. STEFAŃSKI, Sakrament chorych w reformie…, s. 123. 
193  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 83, 26.04.1965, s. 3, 

w: DLI: „Circa accomodationem numeri unctionum, a Concilio decisam, adsunt duae sententiae inter se 

oppositae. Secundum sententiam, quae tenetur ab omnibus sodalibus nostri coetus, forsitan numerus 

unctionum ita determinari posset ut unctio semper fiat in fronte et etiam, si fieri potest, in locis sensuum. 

Sed adsunt etiam alii consultores qui timent ne per diminuitionem numeri unctionum plenitudo significativa 

sacramenti obscuretur. Ergo haec quaestio adhuc examinanda est”. 
194  J. STEFAŃSKI, Sakrament chorych w reformie…, s. 123. 
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mogłyby uniemożliwić ważne udzielenie sakramentu, jeśliby ad validitatem wymagano 

większej liczby namaszczeń195. 

Zmniejszenie liczby namaszczeń jest również konsekwencją zmiany formuły 

sakramentalnej. Dotychczasowa formuła skupiała się głównie na konieczności odpuszczenia 

grzechów, przy których popełnianiu wykorzystywano poszczególne zmysły. Nowa formuła 

powinna w sposób bardziej pozytywny wyrażać łaskę sakramentu, wobec czego nie ma 

konieczności wymieniania poszczególnych zmysłów. 

Zaproponowanie czoła i rąk na miejsce namaszczenia przy udzielaniu sakramentu 

chorych związane było ze znaczeniem psychologiczno-antropologicznym tych części ciała. 

Czoło jest oznaką ośrodka myśli, związane jest z ekspresją godności człowieka (co przejawia 

się w różnych sformułowaniach języka potocznego – np. chylić czoło, stawić czoło, mieć 

podniesione czoło), zaś za pomocą rąk człowiek niekiedy wyraża całego siebie196. 

Odrzucono propozycję, by na miejsce namaszczenia wybrać to, w którym człowiek 

odczuwa największy ból. Jedynie jednostkowe rytuały pierwszego tysiąclecia przewidywały 

taką możliwość. Kościoły Wschodu namaszczały zawsze czoło. Zdecydowano na wskazanie 

głowy i dłoni jako miejsca namaszczenia, gdyż można było przyjąć, że było to najdawniejsze 

i najbardziej rozpowszechnione rozwiązanie w całej tradycji Kościoła, tak zachodniego, jak 

i Kościołów orientalnych. Zauważono jednak, że niektóre regiony świata mogłyby ze 

względu na swoją kulturę optować za większą liczbą namaszczeń (np. w Afryce). Z tego 

powodu dopuszczono, by odpowiednie konferencje biskupów mogły zgodnie z własnym 

osądem dodać dodatkowe miejsca namaszczeń w ramach adaptacji Rytuału197. 

Mając na uwadze powyższe decyzje przygotowano projekt nowego obrzędu 

sakramentu namaszczenia chorych, który został zaprezentowany w Schemacie nr 355 

z 30 października 1969 roku. Najpierw w Praenotanda do Rytuału wskazano, że 

namaszczenie zwyczajnie udziela się dokonując tego aktu na czole i na rękach chorego, tak 

dzieląc formułę sakramentalną, aby jej pierwsza część przypadała na namaszczenie głowy, 

a druga – na namaszczenie dłoni, lecz w przypadku konieczności wystarczające byłoby 

jedno namaszczenie, z zachowaniem pełnej formuły. Gdyby ze szczególnych powodów nie 

można było namaścić chorego na czole i na rękach, szafarz dokonywałby przynajmniej 

jednego namaszczenia w odpowiednim miejscu. Ponadto, gdyby tradycje miejscowe 

 
195  Tamże. 
196  Tamże. 
197  Tamże, s. 123-124. 
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i zwyczaje poszczególnych ludów to postulowały, można by było w rytuałach 

partykularnych zmienić lub rozszerzyć liczbę namaszczeń, określając stosowne miejsca. 

Zatem do konferencji biskupów należałaby decyzja w tej sprawie198.  

Na dalszych etapach prac redakcyjnych zrezygnowano jednak ze wskazania, że 

konferencje biskupów są upoważnione do określenia liczby i miejsc namaszczeń 199 . 

Prawdopodobnie dlatego, aby nie interpretowano rozszerzająco tego uprawnienia, gdyż o ile 

zwiększenie i dodanie miejsc namaszczeń w rytuałach krajowych i tak będzie zależne od 

woli konferencji, która taki właśnie rytuał musi zaaprobować i przedłożyć Stolicy 

Apostolskiej do recognitio, to już ogólne odwołanie do decyzji konferencji biskupów 

mogłoby suponować, że każda konferencja biskupów musi podjąć jakąś decyzję w sprawie, 

nawet gdy nie chce odstępować od przepisów prawa powszechnego.  

Przygotowane przez Coetus 23 rozwiązania znalazły akceptację najwyższego 

ustawodawcy kościelnego. Papież Paweł VI (1963-1978), promulgując odnowiony obrzęd 

namaszczenia chorych konstytucją apostolską Sacram Unctionem Infirmorum z dnia 

30 listopada 1972 roku postanowił, że tego sakramentu udzielać się będzie przez 

namaszczenie olejem na czole i na rękach chorego200. 

W porównaniu ze wcześniejszymi projektami trzeba zauważyć, że część Rytuału 

rzymskiego zawierająca obrzęd sakramentu nie wspomina już o ewentualnej możliwości 

namaszczenia innych części ciała chorego, gdy nie jest możliwe dokonanie namaszczenia 

czoła i rąk201. Prawdopodobnie zmiana ta została wprowadzona, ponieważ trudno wyobrazić 

sobie w praktyce sytuację, gdy nie będzie możliwe namaszczenie choćby jednej z tych 

dwóch części ciała, a umożliwienie szafarzowi swobodnego wyboru niweczyłoby sens 

 
198  SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, Schemata nr 355..., nr 23-24, s. 5: “23. Unctio de more confertur 

infirmum liniendo in fronte et in manibus, formulam ita dividendo ut prior pars dicatur dum fit unctio in 

fronte, altera vero dum fit unctio in manibus. In casu tamen necessitatis sufficit ut unica unctio peragatur, 

integra formula prolata. Si vero propter peculiarem infirmi condicionem unctiones aut in fronte aut in 

manibus fieri nequeant, sacerdos saltem unam peragat loco magis conveniente. 24. Nihil tamen impedit 

quominus, attentis ingenio et traditionibus populorum, numerus unctionum aut earum locus mutetur aut 

augeatur: quod praevidendum erit in Ritualibus particularibus conficiendis. Conferentiae Episcopalis 

proinde erit tum numerum tum locum unctionum peragendarum determinare”.  
199  TAŻ, Schemata nr 371…, nr 23-24, s. 5: “23. Unctio de more confertur infirmum liniendo in fronte et in 

manibus; formulam ita dividere convenit, ut prior pars dicatur dum fit unctio in fronte, altera vero dum fit 

unctio in manibus. In casu tamen necessitatis sufficit ut unica unctio peragatur, integra formula prolata. Si 

vero propter peculiarem infirmi condicionem unctiones aut in fronte aut in manibus fieri nequeant, sacerdos 

saltem unam peragat loco magis conveniente. 24. Nihil tamen impedit quominus, attentis ingenio et 

traditionibus populorum, numerus unctionum aut earum locus mutetur aut augeatur: quod praevidendum 

erit in Ritualibus particularibus conficiendis”. 
200  PAULUS VI, Constitutio apostolica de Sacramento Unctionis Infirmorum…, s. 8. 
201  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, Ordo unctionis…, nr 23, s. 17. 
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jakiegokolwiek dookreślania normatywnego miejsca właściwego do dokonania aktu 

sakramentalnego. A contrario, nie trudno przypuszczać, że nadinterpretacja przepisu 

skłoniłaby zbyt kreatywnych duszpasterzy do samowoli w tym zakresie, np. wybierając 

miejsca, w których wierny odczuwa najsilniejszy ból. Sformułowanie propter peculiarem 

infirmi condicionem nie może być utożsamiane z sytuacją dum impossibile est. Z uznaniem 

należy zatem przyjąć zmianę wprowadzoną na ostatnim etapie redakcji księgi. 

Odnowiony ryt namaszczenia przewiduje, że po nałożeniu rąk kapłan albo 

błogosławi olej, albo odmawia modlitwę dziękczynną nad olejem pobłogosławionym przez 

biskupa. Potem bierze tenże olej i namaszcza nim chorego na czole i na rękach, jeden raz 

wypowiadając formułę sakramentalną 202 . W porównaniu do formuły wskazanej 

w konstytucji apostolskiej, formuła z Rytuału została przedzielona odpowiedzią „Amen”, co 

jednak nie wpływa na jej istotną zmianę. Nie sposób też uznać, że to wtrącenie sprawia, że 

księga liturgiczna określa dwie odrębne części jednej formuły.  

W Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 roku – podobnie jak w poprzednim – 

ustawodawca nie zdecydował się na określenie rytu sakramentalnego namaszczenia 

chorych, polecając w kan. 1000 KPK/83 dokładnie zachować przepisy liturgiczne. Gdyby 

nie było możliwe namaszczenie na czole i rękach, w wypadku konieczności można namaścić 

samo czoło, albo nawet tylko inną część ciała, wypowiadając pełną formułę. Nie ma 

potrzeby, by później uzupełniać brakujące namaszczenie na rękach. 

5.3.2. Wpływ zastosowania właściwej materii na ważność sakramentu 

 W odniesieniu do materii sakramentalnej stosowanej przy sakramencie 

namaszczenia chorych, papież Paweł VI w konstytucji apostolskiej Sacram Unctionem 

Infirmorum zdecydował, że sakramentu tego udziela się namaszczając chorych na czole i na 

rękach olejem z oliwek właściwie pobłogosławionym albo, w zależności od okoliczności, 

innym olejem roślinnym. Określił w ten sposób istotne elementy aktu, wymagane do jego 

ważności. Pozostaje jednak pytanie, w jakiej relacji do tej papieskiej dyspozycji pozostaje 

kan. 998 KPK/83? Bowiem ustawodawca w tym przepisie wskazał wyłącznie, że materią 

sakramentalną jest namaszczenie chorych olejem bez wskazania dodatkowych warunków 

esencjalnych materii.  

 
202  Tamże, nr 75-76, s. 33-35. 
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 Oliwa z oliwek do przełomowej decyzji z 1968 roku, rozszerzonej następnie na cały 

Kościół zachodni przez wspomnianą wcześniej konstytucję Pawła VI była wymagana do 

ważnego udzielenia sakramentu 203 . Aktualnie wymaga się użycia oliwy z oliwek lub 

jakiegokolwiek oleju roślinnego. Olej powinien być zwykły, tzn. czysty, bez jakiejkolwiek 

domieszki innej substancji. Jak przekonuje Cappello, gdyby jednak zdarzyło się, że do oliwy 

dodano by jakiekolwiek inne substancje, np. zapachowe, nie będzie to stanowiło przyczyny 

nieważności sakramentu. Czystość oliwy jest wymogiem ad liceitatem 204 . Choć 

w przypadku mieszanki substancji nie można mówić de facto o oleju to jednak, gdyby tenże 

był składnikiem głównym i przeważającym, dyspozycja normy określającej materię 

sakramentu zostałaby zachowana.  

 Wprowadzona w posoborowym ustawodawstwie możliwość korzystania z innego 

rodzaju oleju roślinnego nie daje absolutnej swobody wyboru substancji do namaszczenia. 

Olej roślinny, jakkolwiek zawsze jest wyciągiem z nasion lub owoców jakiejś rośliny, to już 

nie tego samego powiedzieć w odwrotną stronę: nie każdy wyciąg roślinny jest olejem a tym 

samym ważną materią sakramentalną. Wobec tego, pomimo leczniczych właściwości nie 

udzieli się sakramentu z wykorzystaniem maści pochodzenia roślinnego, wyciągów 

i ekstraktów np.: z miąższu aloesu. Materią co najmniej wątpliwą byłyby płynne kremy 

i balsamy nawet na bazie oleju roślinnego. Za działanie nieważne i niegodziwe należy 

z pewnością uznać wykorzystanie w posłudze sakramentalnej olejów syntetycznych, 

naturalnych innych niż roślinne, np.: tran, rozpuszczone tłuszcze zwierzęce, utwardzone 

tłuszcze roślinne, np.: margaryna.  

 Konstytucja apostolska wymaga by olej do namaszczenia był właściwie 

pobłogosławiony. Poprzednio obowiązujący Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku 

wymagał, z godnie z przepisem kan. 945 by olej był pobłogosławiony ad hoc to jest w celu 

namaszczania nim chorych. Opinia kanonistów na temat znaczenia tego wymogu nie była 

jednoznaczna, choć skłaniali się ku tezie, że jest konieczne do ważnego administrowania 

sakramentu przynajmniej de praecepto Ecclesiae 205 . Aktualnie obowiązujące 

prawodawstwo nie nakłada już tego obowiązku ad validitatem, zatem przyjąć należy, że 

sakrament udzielony przy użyciu innego oleju pobłogosławionego będzie ważny, lecz gdy 

nastąpi to bez konieczności, działanie takie będzie niegodziwe. Wydaje się, że odosobnioną 

 
203  Uwagi na temat rodzaju oleju wymaganego do sporządzenia olejów świętych znajdują się w rozdziale I.  
204  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis…, vol. II pars II, s. 27. 
205  Tamże, s. 39-44. 
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opinię prezentuje Del Pozzo, przekonując, że błogosławieństwo ad hoc, to jest do 

namaszczania chorych, należy do istoty znaku sakramentalnego206.  

Postanowienie Pawła VI wskazuje, że olej powinien być co najmniej właściwie 

pobłogosławiony, zatem jak przyjmują niektórzy autorzy postępowanie przeciwne temu 

nakazowi skutkować będzie nieważnością sakramentu207. Zdaniem Janczewskiego, nawet 

w ekstremalnej sytuacji namaszczenie z zastosowaniem oleju niepoświęconego będzie 

nieważne 208 . W tej sytuacji należałoby raczej użyć oleju krzyżma, albo oleju 

katechumenów209. Warto także przypomnieć, że oleum rite benedictum jest jedynie wtedy, 

gdy dokona tego właściwy szafarz210.  

Dokonując zmiany miejsc namaszczeń i formuły sakramentalnej papież Paweł VI 

określił, że namaszczenia chorych udziela się nie inaczej, jak tylko przez namaszczenie 

chorego na czole i na rękach. Papież Jan Paweł II w Kodeksie prawa kanonicznego nie 

zastosował precyzyjnego określenia użytego przez swojego poprzednika. Mając to na 

uwadze należy postawić pytanie czy czoło i ręce są jedynymi miejscami, których 

namaszczenie skutkuje ważnością sakramentu? Opierając się na dotychczasowej tradycji 

kanonicznej oraz brzmieniu kan. 1000 § 1 KPK/83 bez wątpienia należy przyjąć, że nawet 

jedno namaszczenie, i na innej części ciała w przypadku konieczności będzie zarówno 

ważne, jak i godziwe211.  

W kontekście sakramentalnego namaszczenia chorych pobłogosławionym olejem 

warto wspomnieć, że w niektórych regionach świata nie zawsze właściwie rozumie się jego 

znaczenie. W chrześcijaństwie afrykańskim zaczęto wręcz sakramentalne namaszczenia 

traktować w pewnym sensie w sposób magiczny. Choroba traktowana jest jak szczególna 

sposobność do działania złego ducha, dlatego konieczne są przeciw niemu stosowne rytuały, 

aby zneutralizować jego wpływy. W ten sposób niezwykle istotny znak liturgiczny 

namaszczenia stał się środkiem do propagowania religijnego synkretyzmu212. Doprowadziło 

to do propagowania udzielania namaszczenia „olejem radości” (Oil of Gladness) przez 

diakonów i świeckich szafarzy w formie sakramentalium w czasie tzw. modlitw 

 
206  M. DELL POZZO, La giustizia…, s. 275. 
207  B. ZUBERT, Komentarz do kan. 999…, s. 187. 
208  Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 210. 
209  M. HUELS, Liturgy and Law…, s. 204; Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 211. 
210  Rozważania na temat szafarza właściwego do błogosławienia oleju chorych znajdują się w rozdziale II. 
211  Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 211; B. ZUBERT, Komentarz do kan. 1000, w: W. GÓRALSKI, E. GÓRECKI, 

J. KRUKOWSKI, J. KRZYWDA, P. MAJER, B. ZUBERT, Komentarz do Kodeksu…, t. III/2, s. 190. 
212  J. K. BIWUL, The African Church’s application of anointing oil: An expression of Christian spirituality or 

a display of fetish ancestral religion?, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 77(4) (2021), s. 8. 
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o uzdrowienie (Healing Services). Praktyka ta została ostro skrytykowana przez 

Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W liście do kard. Napier’a, 

Przewodniczącego Konferencji Biskupów Afryki Południowej z 1 września 2008 roku 

wskazano, że „istnieją tylko trzy pobłogosławione oleje używane w Rytuale rzymskim, to 

jest olej katechumenów, olej chorych i święte krzyżmo. Użycie innych olejów lub 

stosowanie jakiegokolwiek innego «namaszczenia» poza tymi, które znajdują się 

w zaaprobowanych księgach liturgicznych winno być uważane za zakazane i podlegać 

karom kościelnym (por. kan. 1379 i 1384)”213. Dykasteria ta przynagliła biskupów Afryki 

Południowej do zwrócenia większej uwagi na ten proceder oraz na stosowną katechezę, by 

przywrócić właściwą praktykę sakramentalną tam, gdzie doznała uszczerbku214.  

Z podobnych powodów ze szczególną rezerwą należałoby podchodzić do różnego 

rodzaju olejów, których użycie propagowane jest wśród chrześcijan jako akt tzw. pobożności 

ludowej. Przez właściwą katechezę należałoby zatroszczyć się, by nie były one traktowane 

jako substytut sakramentalnych namaszczeń lub też – co gorsza – jako amulety, talizmany 

i antydemoniczne rytuały. Obrzędy błogosławieństw przewidują błogosławieństwo 

pokarmów i napojów (w tym oliwy) wyrażających pobożność215. Niekiedy swego rodzaje 

oleje są traktowane jako relikwie Świętych lub Błogosławionych sensu largo 216 . 

W przepisach liturgicznych poleca się duszpasterzom, by troszczyli się o właściwe 

zrozumienie tych błogosławieństw (a także użycia olejów-relikwii lub innych olejów 

pobłogosławionych na cześć jakiegoś Świętego lub Błogosławionego) przez wiernych217.  

5.4. Święcenia 

 Chrystus ustanawiając sakrament święceń nie określił istotnego sposobu, w jaki 

apostołowie mają go udzielać swoim następcom. W Kościele zarówno Wschodnim, jak 

i Zachodnim najbardziej rozpoznawalnym znakiem sakramentalnym było włożenie rąk na 

 
213  CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Prot. n. 824/08/L, 1.09.2008, w: APA 

(tłum. własne).  
214  Tamże. 
215  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis 

Pauli II promulgatum, De Benedictionibus, editio typica, Typis Vaticanis 2013, nr 1139-1161, s. 436-445; 

tekst polski: Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2010, 

s. 153-164. 
216  CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare 

e liturgia. Principi e orientamenti, 17.12.2001, Città del Vaticano 2002, nr 236, s. 197; tekst polski: 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Dyrektorium o pobożności ludowej 

i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003, s. 167. 
217  Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis 

Pauli II promulgatum, De Benedictionibus…, nr 1139, s. 436.  
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głowę święconego. Na przestrzeni wieków rozwoju liturgii do tego gestu dołączane były 

kolejne, które miały uwidocznić istotę łaski przekazywanej w tym sakramencie. Jednym 

z ważnych  gestów rytualnych liturgii święceń episkopatu i prezbiteratu jest namaszczenie 

olejem głowy lub rąk przyjmującego święcenia.  

5.4.1. Święcenia biskupie 

 Znane od starożytności chrześcijańskiej ryty święceń biskupich, tak Wschodu, jak 

i Zachodu nie wspominają o udzielaniu biskupowi specjalnego namaszczenia w czasie 

konsekracji. Obrzędem istotnym było nałożenie rąk na głowę elekta przez biskupa – szafarza 

święceń218. 

 Namaszczenia olejem krzyżma nowego biskupa w akcie jego konsekracji swój 

rodowód znajdują w liturgii rzymsko-frankońskiej. Pontyfikał rzymsko-germański 

z X wieku przewidywał przerwanie prefacji konsekracyjnej po słowach coelestis unguenti 

rore sanctifica, aby w tym czasie biskup konsekrator mógł dokonać namaszczenia głowy 

przyjmującego święcenia, wypowiadając formułę: „Namaszczamy i konsekrujemy głowę 

twoją niebieskim błogosławieństwem w stopniu biskupim (in ordine pontificali) w imię Ojca 

i Syna, i Ducha Świętego”. Dopiero potem następowała dalsza część prefacji 

konsekracyjnej. Po jej ukończeniu konsekrator namaszczał jeszcze ręce i kciuk nowego 

biskupa, wypowiadając odpowiednio stosowne formuły: „Namaszczamy te ręce olejem 

poświęconym i krzyżem uświęconym, tak jak Samuel Dawida na króla i proroka, tak się 

namaszcza i dopełnia w imię Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, czyniąc obraz świętego 

krzyża Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który nas wykupił od śmierci i zaprowadził do 

królestwa niebieskiego. Wysłuchaj nas, dobry Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże, 

i spraw, abyśmy w tym o co Cię błagamy, zostali wysłuchani. Przez Pana” oraz „Bóg 

i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który zechciał cię wywyższyć do godności 

biskupiej, on sam przenika cię krzyżmem i płynem mistycznego napełnienia i wzbogaci 

hojnością duchowego błogosławieństwa, aby było pobłogosławione cokolwiek 

pobłogosławisz, i uświęcone cokolwiek poświęcisz, a włożenie tych konsekrowanych dłoni 

lub kciuka wszystkim przysłużyło się do zbawienia. Amen”219. Tą drogą akt ten przeszedł 

następnie do ksiąg rzymskich i został przejęty w Kościele łacińskim.  

 
218  C. KRAKOWIAK, Sakrament święceń. Święcenia biskupa, Lublin 2020, s. 37-54. 
219  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. I, s. 218-220 (tłum. formuł własne); W. BARTOCHA, 

Kształtowanie się obrzędów święceń biskupa od Tradycji Apostolskiej do Pontyfikału rzymsko-

germańskiego (zarys historyczno-liturgiczny), Seminare 30 (2011), s. 25. 
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 Pontyfikał rzymski z XII wieku opuszczał odrębne namaszczenie dłoni i kciuka 

nowego biskupa, łącząc te dwa elementy w jednym akcie. W konsekwencji odmawiano 

wyłącznie drugą część formuły namaszczenia. Konsekrator wylewał odrobinę świętego 

krzyżma na prawą rękę elekta, czynił znak krzyża tymże olejem na kciuku, a następnie 

rozsmarowywał olej na całych dłoniach święconego 220 . Tak samo później przepisywał 

Pontyfikał Kurii Rzymskiej z wieku XIII221. 

 Ryt namaszczenia w Rzymie nabrał szczególnego znaczenia, do tego nawet stopnia, 

że uważano go za element istotny konsekracji, który w razie jego pominięcia należało 

uzupełnić przy udziale trzech biskupów, tak jak udzielano samych święceń biskupich. Papież 

Innocenty III (1198-1216) w liście do Prymasa Bułgarów z 1204 roku wskazał, że w związku 

z przybyciem do Rzymu legata, konsekrowanego na biskupa przez tegoż Prymasa Bułgarów 

dowiedział się, że nie otrzymał on namaszczenia podczas sakry biskupiej, gdyż nie ma tego 

elementu w rycie greckim. Polecił zatem, aby przyjął on namaszczenie świętym krzyżmem 

od biskupa Albano (kardynała-biskupa diecezji podmiejskiej w Rzymie) oraz dwóch 

asystujących biskupów. Powołał się przy tym na zwyczaj czasów apostolskich, przekonując, 

że ma on istotne znaczenie przy udzielaniu święceń biskupich222. List ten stanowi swoisty 

traktat o znaczeniu namaszczenia olejem w czasie święceń, choć nie pomija także 

namaszczeń chrzcielnych, bierzmowania i ostatniego namaszczenia.  

 Używając argumentacji biblijnej papież przekonywał, że są dwa rodzaje 

namaszczenia: wewnętrzne i zewnętrzne. Namaszczenie wewnętrzne jest nie tylko znakiem, 

lecz sakramentem. Namaszczenie zewnętrzne z kolei wyraża łaskę udzieloną wewnętrznie. 

Krzyżmem namaszcza się głowę i ręce biskupa: głowę, bo jest znakiem myśli, a głowa 

biskupa reprezentuje Chrystusa – namaszczonego przez Ducha Świętego na kapłana, 

proroka i króla; ręce – by wyrazić biskupią władzę błogosławienia i konsekrowania; głowę 

namaszcza się ze względu na władzę i godność (propter auctoritatem et dignitatem), ręce – 

ze względu na posługę i urząd (propter ministerium et officium)223.  

 Co więcej, papież polecił, aby także adresat listu przyjął namaszczenie głowy i rąk 

krzyżmem świętym, aby nie był pozbawiony czegokolwiek z pełni sakramentu, oraz, aby 

 
220  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. I, s. 149.  
221  Tamże, t. II, s. 360-362. 
222  c. un., X, de sacra unctione, I, 15. 
223  Tamże. 
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tak samo namaścił innych arcybiskupów i biskupów. Nakazał także, by oni z kolei namaścili 

ręce podległych im prezbiterów224.  

 Durand z Mende w swoim Pontyfikale z końca XIII wieku w pełni zachował 

porządek namaszczeń nowego biskupa w czasie konsekracji, tak jak przepisywały 

wcześniejsze źródła, z tą różnicą, że w czasie namaszczenia głowy elekta śpiewano 

sekwencję do Ducha Świętego Veni Sanctae Spiritritus, zaś namaszczeniu rąk towarzyszył 

śpiew antyfony. Dodaje jednakże także bardziej istotne wyjaśnienie. Jak zauważył, 

w niektórych Kościołach był zwyczaj, że namaszczano tylko prawą rękę przyjmującego 

święcenia krzyżmem zmieszanym z olejem, co czynił najpierw główny konsekrator, a po 

nim pozostali współkonsekratorzy. Dopiero po tym kciuk namaszczał samym krzyżmem 

świętym tylko główny konsekrator. Autor tej kolekcji stwierdził, że nie poleca tego ani 

prawo, ani  zwyczaj Kościoła rzymskiego225. 

 Potrydencki Pontyfikał rzymski z 1595 roku powrócił do rozbudowanej formy 

namaszczeń przewidzianej przez Pontyfikał rzymsko-germański z X wieku, dokonując 

swoistej kompilacji tekstów z tego źródła z materiałem z Pontyfikału Duranda. Rubryki 

wzięto z nowszej edycji, przepisując obydwie formuły z kolekcji rzymsko-germańskiej. 

Sekwencję do Ducha Świętego z Pontyfikału z końca XIII wieku zastąpiono hymnem do 

Ducha Świętego Veni Creator Spiritus226.  

 Ponieważ papież Eugeniusz IV (1431-1437) w bulli unii z Ormianami nie określił 

wprost, co jest materią święceń biskupich, w kontekście listu Innocentego III (1198-1216) 

rozważano, czy właśnie namaszczenie głowy elekta nie należy do elementów istotnych 

materii 227 . Inny argument oprócz wspomnianego listu wyprowadzono z terminologii 

używanej przez Pontyfikał. Do namaszczenia przyjmujący święcenia biskupie był nazywany 

elektem, zaś po nim – konsekrowanym. Gasparri odpierał ten argument, twierdząc, że elekt 

staje się konsekrowanym przez namaszczenie przez tylko przez konsekrację akcydentalną, 

podczas gdy konsekracja esencjalna nastąpiła już wcześniej228. Ostatecznie problem ten 

rozwiązał papież Pius XII (1939-1958) w konstytucji apostolskiej Sacramentum Ordinis 

 
224  Tamże. 
225  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. III, s. 384-385. 
226  Pontificale Romanum Clementis…, s. 95-104. 
227  F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, vol. II, pars III, Romae 1935, s. 203-204. 
228  P. GASPARRI, Tractatus canonicus de Sacra Ordinatione, t. II, s. Parisiis – Lungduni 1893, s. 278-279. 
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z 30 listopada 1947 roku, postanawiając, że za materię święceń biskupich, wymaganą do ich 

ważności, należy uważać jedynie nałożenie rąk biskupa konsekratora229. 

 Rewizję obrzędów święceń po Soborze Watykańskim II zlecono Grupie studyjnej 

nr 20 działającej w ramach Rady ds. Wykonywania Konstytucji o Liturgii Świętej. 

W pierwszym schemacie dotyczącym obrzędu konsekracji biskupiej z dnia 18 września 

1965 roku zespół ten zaproponował przeniesienie namaszczenia głowy elekta do obrzędów 

wyjaśniających, tj. po odmówieniu całej modlitwy konsekracyjnej oraz opuszczenie 

dokonywania namaszczenia rąk konsekrowanego. Jak zauważono namaszczenie głowy po 

raz pierwszy pojawia się w VII wieku w liturgii irlandzkiej, a jego włączenie w prefację 

konsekracyjną dokonało się w około IX wieku w rycie galijsko-frankońskim. Pozostawianie 

tego rytu w trakcie odmawiania formuły sakramentalnej święceń, czyli modlitwy 

konsekracyjnej sprawia, że akt ten wydaje się być ważniejszy niż nałożenie rąk. Ponieważ 

zgodnie z decyzją papieża Piusa XII (1939-1958) ten akt jest materią święceń biskupich, 

dlatego też wypada, aby nie przerywać modlitwy święceń namaszczeniem, lecz by ono 

następowało dopiero po niej, niejako w formie wyjaśnienia już udzielonych święceń. Obrzęd 

namaszczenia głowy w doskonały sposób ukazuje łaskę, która została udzielona 

w sakramencie, dlatego też grupa studyjna 22 zaproponowała zmianę formuły 

namaszczenia, której opracowanie pozostawiono na późniejszy czas. Ponadto, optowano za 

uproszeniem samego namaszczenia głowy, sugerując by dokonywało się przez 

namaszczenie krzyżmem tylko wierzchołka głowy lub jeśli wymaga tego przypadek, czoła, 

w formie krzyża. W odniesieniu do namaszczenia rąk, które zostało zaczerpnięte z obrzędu 

święceń prezbiteratu, wnoszono o jego usunięcie, gdyż stanowi wyłącznie duplikację 

dokonanego wcześniej obrzędu. Jak wskazują źródła rzymskiej tradycji liturgicznej 

namaszczenia rąk dokonanego wcześniej przy święceniach prezbiteratu nie powtarzano 

później przy sakrze biskupiej. Wyjątkiem była sytuacja, w której promowany do biskupstwa 

był ten, który przyjął wcześniej tylko święcenia diakonatu230.  

 
229  PIUS XII, Constitutio apostolica Sacramentum Ordinis, 30.11.1947, AAS 40 (1948), s. 7. 
230  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 102, 10.09.1965, nr 

15, 20-21, s. 8, 13-14, w: DLI: “ 15. a) De duobus patribus praefationis. In ritu nunc vigente praefatio 

consecrationis in duas partes scissa est; unctio capitis (una cum Hymno “Veni, Creator Spiritus”) 

praefationem interrumpit. Unctio capitis (saec. VII in liturgia Hibernensis primo testata (4)) in praefationem 

introducta est in ritu gallo-franco saec. IX med. (5). Hoc evenit ex una parte, quia textus praefationis: “… 

coelestis unguente rore (olim fluore) (6) sanctifica” allusionem ad hunc ritum praebere videbatur, ex altera 

parte quia theologis illius aetatis unctio capitis maioris momenti esse videbatur quam impositio manuum. 

Constitutio Apostolica “Sacramentum Ordinis certitudinem de ritu sacramentali nobis praebuit; ex quo 

sequitur unctionem capitis ritum explicativum (etsi magni momenti) esse. Convenit ergo ut post 

impositionem manuum tota praefatio consecrationis proferatur et tum unction capitis sequitur. Quaesitum 
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 Propozycje te zostały już zaaplikowane w projekcie obrzędów święceń biskupich 

z dnia 5 kwietnia 1966 roku. Nie przygotowano jeszcze formuły namaszczenia, lecz to 

namaszczenie proponowano dokonywać po wypowiedzeniu modlitwy konsekracyjnej. 

Rubryka wskazywała, że główny konsekrator wkłada kciuk do świętego krzyżma i tymże 

olejem namaszcza w formie krzyża szczyt głowy konsekrowanego wypowiadając formułę 

słowną. Nie przywidywano namaszczenia rąk231 . Na dalszym etapie prac redakcyjnych 

dokonano korekt rubryki i zaproponowano formułę namaszczenia232.  

  Nowy obrzęd święceń zreformowany zgodnie z wolą Soboru Watykańskiego II 

ogłosił papież Paweł VI konstytucją apostolską Pontificalis Romani recognitio z 18 czerwca 

 
III: Placetne Patribus, ut unction capitis non intra praefationem sed post illam peragatur? (…) A) De capitis 

unctione. 20 Supra (n. 15) iam dictum est optandum esse, ut capitis unctio non intra sed immediate post 

praefationem consecrationis peragatur. Ritus unctionis capitis gratiam in consecration episcopali acceptam 

optime exprimit, etsi formula nimis communiser de hac accepta gratia loquitur (“Ungatur et consecretur 

caput tuum coelesti benedictione, in Ordine Pontificali. In nominee Patris…”). Formula ritus clarius 

significare deberet donum gratiae in consecratione acceptum. Videtur talem formulam inveniri posse in ritu 

unctionis manuum (de qua infra agendum erit), in verbis nempe: “Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, 

qui te ad Pontificatus sublimari coluit dignitatem, ipse te Chrismate et mysticae delibutionis liquore 

perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate foecundet”. Quae formula, in Pontificali Romano-germanico 

primo testate, ad unctionem nempe pollicis, forsitan pro unctione capitis exarata est, etsi nullum 

manuscriptum notum est, quod certitudionem dat de hoc usu. Textus tamen optime interpretari potest de 

capitis unctione. Insuper optandum est, ut unction capitis peragatur liniendo chrismate solummodo capitis 

(vel. si casus fert, frontem) in forma crucis. Ligatio capitis cum mappula ritus inutilis est et omittatur. 

Quaesitum VII: Placente Patribus, ut investigetur, quomodo formula unctionis capitis magis apta fiat ad 

exprimendum donum in Consecratione episcopali acceptum? 21 B) De manuum unctione. Unctio manuum 

e ritu Ordinationis presbyteri in ritum Consecrationis episcopalis introducta est; secundum testes traditionis 

Romanae unctio manuum in consecratione episcopali non erat iteranda, sed nonnisi peregenda erat, si 

consecrandus e Diaconatu ad Episcopatum promovendus erat. Unctio ergo manuum in consecratione 

episcopali est duplicatio. Secundum ergo principium: “…omittantur quae temporum decursu duplicata 

fuerunt…”, omittenda est. Unctio manuum in Ordinatione presbyteri tamen peragi deberet chrismate 

secundum usum antiquiorem; quod et veritas ritus postulat, quia oleum catechumenorum est oleum 

baptismatis. Si manuum unctio in consecratione episcopali omittitur, Antiphona “Unguentum in capite…” 

cum suo psalmo ad unctionem capitis cani posset – saltem si plures consecrandi sunt – loco Hymni “Veni, 

Creator Spiritus”, qui usque nunc post ritum sacramentalem, per quem confertur gratia Spiritus Sancti 

canitur, itaque locum minus aptum tenet. Quaesitum VIII: Placente Patribus, ut unctio manuum cum iam 

in ordinatione Presbyteri peracta sit, in consecration episcopi omittatur?”. 
231  TAŻ, Schemata nr 150, 05.04.1966, nr 31-32, s. 12, w: DLI: „31. Finita oratione Consecrationis diacon 

resumunt librum Evangelicorum de cervice Consecrati et unus diaconorum tenet codicem usque dum 

traditur Consecrato. Consecrator principalis et Episcopi consecrantes sedent cum mitra. 32. Consecrator 

principalis pollicem suum intingit in sanctum Chrisma et inungit in forma crucis summitatem capitis 

Consecrati coram se genuflexi dicens: Expleta unctione, Consecrator principalis pollicem abstergit”.  
232  TAŻ, Schemata nr 180, 29.08.1966, nr 98, s. 44, w: DLI: „Consecrator principalis S. Chrismate inungit 

caput ordinati coram se genuflexi dicens: “Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui te ad summum 

sacerdotium voluit consecrare, ipse te mysticae delibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis 

ubertate foecumdet”; TAŻ, Schemata nr 220, 31.08.1967, nr 98, s. 43-44, w: DLI: „Consecrator principalis 

S. Chrismate inungit caput ordinati coram se genuflexi dicens: „Deus, qui summi Christi sacerdotii 

participem te effecti, ipse te mysticae delibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate 

foecumdet”. Deinde Consecrator principalis lavat manus”; TAŻ, Schemata nr 270, 01.02.1968, nr 28, s. 32, 

w: DLI: „Consecrator principalis assumit gremiale linteum et Sancto Chrismate inungit caput ordinati 

coram se genuflexi dicens: „Deus, qui summi Christi sacerdotii participem te effecti, ipse te mysticae 

delibutionis liquore perfundat, et spiritualis benedictionis ubertate foecumdet”. Deinde Consecrator 

principalis lavat manus”. 
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1968 roku233. Nowy pontyfikał przewidywał, zgodnie ze wcześniejszymi projektami, że 

namaszczenie głowy nowego biskupa będzie dokonywane po odmówieniu całej formuły 

konsekracyjnej. Dokonywać miał tego główny szafarz święceń wypowiadając formułę: 

„Niech Bóg, który cię uczynił uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie 

cię olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne błogosławieństwo duchowe zapewni 

owocność twojej posłudze” 234 . Nie stosuje się już także namaszczenia rąk biskupa 235 . 

W przypadku udzielania święceń wielu biskupom podczas jednej celebracji, formułę 

odczytywano każdorazowo namaszczając poszczególnych wyświęconych236.  

Papież Jan Paweł II (1978-2005) polecił przygotowanie drugiego wydania obrzędów 

święceń, które zostały ogłoszone dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów z dnia 29 czerwca 1989 roku237. W sprawie namaszczenia biskupa podczas 

święceń nie wprowadzono istotnych zmian. Jedynie poprawiono rubrykę w ten sposób, iż 

przed namaszczeniem biskup bierze naczynie ze świętym krzyżmem od diakona i dopiero 

namaszcza głowę święconego. Mogło by to wskazywać na dopuszczalność stosowanej 

niekiedy praktyki wylewania oliwy na głowę nowego biskupa bezpośrednio z naczynia238.  

 Namaszczenie krzyżmem biskupa w czasie święceń nie stanowi aktualnie istotnego 

elementu aktu sakramentalnego. Ze względu na swoją tradycyjną rolę i bogactwo symboliki 

powinno być każdorazowo dokonywane i nie wolno go opuszczać, chyba, że z niezwykle 

ważnych powodów. Postępowanie przeciwne z pewnością naruszy dyspozycję kan. 846 § 1 

Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Gdyby zdarzyło się jednak, że namaszczenia 

 
233  PAULUS VI, Constitutio Apostolica novi ritus approbanatur ad ordinationem Diaconi, Presbyteri et Episcopi 

Pontificalis Romani recognitio, 18.06.1968, AAS 60 (1968), s. 369-373. 
234 Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli 

PP. VI promulgatum, De Ordinatione Diaconi, Presbyteri, et Episcopi, editio typica, Typis Polyglottis 

Vaticanis 1968, nr 28, s. 75; tłum. polskie: Ustanowienie lektorów i akolitów i przyjęcie kandydatów do 

diakonatu i kapłaństwa oraz obrzęd święceń diakonów, kapłanów i biskupa, Warszawa 1977, nr 28, s. 63. 
235  J. STEFAŃSKI, Pontyfikał Rzymski De ordinatione z roku 1968 i 1990. Konspekt historyczno-liturgiczny, 

Poznańskie Studia Teologiczne, 10 (2001), s. 211. 
236  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, De Ordinatione Diaconi…, nr 28, s. 111. 
237  CONGREGATIO DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Decretum quo editio altera Pontificalis 

Romani de ritu ordinationis episcopi, presbyterorum, et diaconorum promulgatur et typica declaratur Ritus 

Ordinationum, 29.06.1989, AAS 82 (1990), s. 826-827. 
238  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli 

PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum, et 

Diaconorum, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, nr 49, 85, s. 26, 45; tłum. polskie: 

Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego 

II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II, Obrzędy 

święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, wydanie drugie poprawione, Katowice 2019, nr 49, 85, s. 36, 60. 
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w trakcie święceń biskupich nie dokonano lub dokonano go wadliwie, nie ma konieczności 

uzupełniania tego rytu.  

5.4.2. Święcenia prezbiteratu 

 Namaszczenie olejem dłoni prezbiterów w obrzędzie święceń, podobnie jak 

w przypadku święceń biskupich, pojawiło się w obrządku rzymskim stosunkowo późno. 

Pierwotne źródła tradycji rzymskiej nie wspominają o tym geście. Istotnym dla udzielenia 

łaski sakramentalnej było nałożenie rąk biskupa 239 . Po raz pierwszy wzmianki 

o namaszczaniu przy święceniach prezbiteratu pojawiają się w Mszale frankońskim z VIII 

wieku. Pod rubryką zatytułowaną Consecratio manus umieszczono trzy oracje: „Niech będą 

konsekrowane te ręce i uświęcone przez to namaszczenie i nasze błogosławieństwo, aby, 

cokolwiek będą błogosławić, było pobłogosławione i cokolwiek będą poświęcać, było 

poświęcone. Przez Pana. Namaszcza się te ręce olejem poświęconym i krzyżmem 

uświęcenia: tak jak Samuel Dawida na króla i proroka, tak namaszcza się i dopełnia w imię 

Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego, czyniąc obraz świętego krzyża Zbawiciela Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, który nas odkupił od śmierci i przyprowadził do królestwa 

niebieskiego. Wysłuchaj nas, dobry Ojcze, wszechmogący, wieczny Boże, i udziel tego o co 

cię błagamy i prosimy: przez”240. Jak dobrze widać, prawdopodobnie stąd wzięły się później 

w konsekracji biskupiej.  

 Arnau przekonuje, że ze względu na podkreślanie roli kapłańskiej prezbitera 

w celebracji Eucharystii, od wieku IX proste błogosławieństwo dłoni prezbitera zmienia się 

w ich uroczystą konsekrację. Skoro bowiem przez te dłonie ma dokonywać się najświętszy 

z możliwych aktów – konsekracja chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa – powinny one 

zostać uprzednio konsekrowane przez namaszczenie ich krzyżmem świętym. Od tego 

momentu rozpoczyna się proces stopniowej dewaluacji antycznego gestu nałożenia rąk na 

rzecz namaszczenia krzyżmem241. Do tego wręcz stopnia, że unctio manuum staje się – co 

najmniej jednym z kilku – elementów ad validitatem święceń242.  

 W Pontyfikale rzymsko-germańskim z X wieku dokonano istotnej zmiany w geście 

namaszczenia dłoni prezbiterów, co miało później dalsze konsekwencje w rozwoju ksiąg 

liturgii rzymskiej, zawierających ryt święceń. Opuszczono w nim bowiem odniesienie do 

 
239  C. KRAKOWIAK, Sakrament święceń. Święcenia prezbiterów, Lublin 2019, s. 17-28. 
240  Missale Francorum (Cod. Vat. Reg. lat. 257), red. L. C. MOHLBERG, Roma 1957, s. 10. 
241  R. ARNAU, Orden y Ministerios, Madrid 1995, s. 215-217. 
242  Z. JANCZEWSKI, Ważność…, s. 213. 
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krzyżma, wskazując, że do namaszczenia ma służyć olej święty (oleum sanctum). Ponieważ 

w tym okresie pod tą definicją rozumiano olej przeznaczony do namaszczeń 

przedchrzcielnych lub olej chorych, należy domniemywać, że to właśnie wówczas 

zarzucono stosowanie krzyżma w święceniach prezbiterów, rezerwując je do konsekracji 

dłoni biskupa w czasie jego sakry. Namaszczenie następowało nie bezpośrednio po prefacji 

konsekracyjnej, ale po nałożeniu szat kapłańskich i kolejnej konsekracji. Biskup czynił 

olejem świętym (katechumenów) znak krzyża na obydwu dłoniach przyjmującego święcenia 

mówiąc: „Racz konsekrować i uświęcić, Panie, te dłonie przez to namaszczenie i nasze 

błogosławieństwo, aby cokolwiek będą właściwie konsekrować, było konsekrowane 

i cokolwiek będą błogosławić, było pobłogosławione i uświęcone w imię Pana naszego 

Jezusa Chrystusa” 243 . Taki sam ryt przewidywał następnie Pontyfikał rzymski z XII 

wieku244.  

Kolejne w genealogii ksiąg pontyfikalnych Pontificale secundum consuetudinem et 

usum Romanae Curiae z XIII wieku już precyzował jasno, że używa się oleju katechumenów 

i nie tylko poprzestaje się na uczynieniu znaku krzyża na dłoniach tym olejem, lecz 

natychmiast po tym rozsmarowuje się go na całych dłoniach neoprezbitera 245 . Durand 

w swoim Pontyfikale ponownie przypomniał, że nie używa się do tego krzyżma świętego, 

tylko olej katechumenów246. Taki ryt został przejęty przez Pontyfikał rzymski z 1595 roku 

i w związku z tym stał się obrzędem bezwzględnie obowiązującym w całym Kościele 

łacińskim obrządku rzymskiego. Formułę towarzyszącą namaszczeniu jedynie rozdzielono 

na dwie części, co nie miało większego znaczenia dla istoty tego rytu247.  

Ponieważ namaszczenie prezbiterów na dłoniach olejem katechumenów nie było 

uznawane za materię sakramentu święceń przynajmniej od bulli Eugeniusza IV (1431-1447) 

Exsultate Deo z 1439 roku, opuszczenie tego rytu nie wpływało na ważność udzielonych 

święceń. Nie można go było jednakże samowolnie opuszczać, a gdyby to się zdarzyło 

z jakichś powodów, należało go uzupełnić. Jak zauważa Nabuco, jeśli prezbitera 

namaszczono krzyżmem świętym zamiast oleju katechumenów, nie powoduje to 

 
243  C. VOGEL, Le Pontifical Romano-Germanique…, t. I, s. 35 (tłum. formuł własne); 
244  M. ANDRIEU, Le Pontifical Romain…, t. I, s. 136-137. 
245  Tamże, t. II, s. 336-337. 
246  Tamże, t. III, s. 369. 
247  Pontificale Romanum Clementis…, s. 66-67. 



ROZDZIAŁ 5. NAMASZCZENIE OLEJAMI PRZY SPRAWOWANIU SAKRAMENTÓW 

WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, CHORYCH I ŚWIĘCEŃ 

 

konieczności ponownego namaszczenia, gdyż krzyżmo jest czymś ważniejszym. Gdyby zaś 

użyto oleju chorych – ryt należałoby powtórzyć248.  

 Rewizja obrzędów święceń prezbiteratu w myśl konstytucji o liturgii świętej Soboru 

Watykańskiego II była przedmiotem prac tej samej grupy studyjnej, która reformowała 

święcenia biskupie. Na początku prac w Schemacie nr 102 z dnia 18 września 1965 roku, 

nie poddając w wątpliwość potrzeby pozostawienia namaszczenia w obrzędzie święceń, 

zaproponowano, by dokonywać go z użyciem świętego krzyżma zgodnie z najdawniejszymi 

zwyczajami, zamiast używania do tego celu oleju katechumenów. Za tym rozwiązaniem 

przemawiała prawdziwość obrzędu, gdyż dotychczas stosowany olej nie odpowiadał naturze 

konsekracyjnej, będąc niejako olejem egzorcyzmu, przeznaczonym dla kandydatów do 

chrztu249.  

 Przedmiotem zainteresowania redaktorów przyszłych obrzędów święceń 

prezbiteratu w kontekście namaszczenia były materia, sposób i towarzysząca formuła 

słowna. Podtrzymano zdanie, iż materią najwłaściwszą będzie święte krzyżmo zamiast oleju 

katechumenów. Do przywołanych wcześniej argumentów dotyczących prawdziwości rytu 

i natury oleju katechumenów jako oleju do namaszczeń przedchrzcielnych dodano także 

argument wynikający z ostatniej rewizji Pontyfikału rzymskiego z 1961 roku. Wówczas to 

usunięto namaszczenie olejem katechumenów z obrzędu konsekracji ołtarza oraz 

namaszczenie olejem chorych z obrzędu błogosławieństwa dzwonów. Jak zaznaczono, tym 

bardziej w tym przypadku anomalia powinna zostać usunięta, a najdawniejszy zwyczaj 

przywrócony. W zakresie sposobu namaszczenia proponowano, by zamiast nakładania oleju 

na całe dłonie neoprezbitera, uczynić nim tylko prosty znak krzyża. Dzięki temu 

przywrócona będzie dawna, głęboka symbolika aktu, a późniejsze wręczenie kielicha przez 

szafarza święceń – łatwiejsze. W sprawie formuły postulowano znalezienie takiej, która 

w lepszy sposób wyrazi łaskę przyjętą w konsekracji kapłańskiej, czyli łaskę Ducha 

Świętego. Dotychczasowo stosowana w żaden sposób nie wyjaśnia znaczenia święceń, 

a wręcz przeciwnie sugeruje, że dopiero przez namaszczenie prezbiter otrzymuje specjalną 

władzę błogosławienia, konsekrowania i uświęcania, tak jakby przez sam fakt święceń 

jeszcze jej nie posiadał250.  Formułę namaszczenia zaproponowano dopiero w schemacie 

 
248  I. NABUCO, Pontificalis Romani expositio…, s. 606. 
249  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 102…, nr 21, s. 14, 

w: DLI: “Unctio manuum in Ordinatione presbyteri tamen peragi deberet chrismate secundum usum 

antiquiorem; quod et veritas ritus postulat, quia oleum catechumenorum est oleum baptismatis”. 
250  TAŻ, Schemata nr 124, 08.11.1965, nr 14-16, s. 9-10, w: DLI: „I) De manuum unctione. 14. 1) De materia 

unctionis. Iam in relatione de consecratione Episcopi instauranda de manuum unctione in consecratione 
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nr 180 z dnia 29 sierpnia 1966 roku251, a następnie zmodyfikowano w schemacie nr 220 

z dnia 31 marca 1967 roku252.  

 Zaaprobowany przez papieża Pawła VI (1963-1978) obrzęd święceń prezbiteratu 

w umieszcza ryt namaszczenia dłoni prezbiterów w ramach tzw. obrzędów wyjaśniających, 

po nałożeniu neoprezbiterom stuły in modo sacerdotali oraz ornatu. Wyświęceni, każdy 

pojedynczo, klęka przed biskupem, który namaszcza im dłonie, mówiąc: „Pan nasz, Jezus 

Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech cię strzeże, abyś uświęcał 

lud chrześcijański i składał Bogu ofiarę”253. W Pontyfikale Jana Pawła II z 1990 roku dodano 

do rubryki wzmiankę o możliwości podania wiernym stosownego wyjaśnienie obrzędu 

namaszczenia254. Na uwagę zasługuje zmiana formuły towarzyszącej namaszczeniu, która 

 
Sacerdotum per transennam actum est. Diximus unctionem manuum in consecrationes Sacerdotum 

chrismate peragi debere secundum usum antiquiorem et secundum veritatem ritus, quia oleum 

catechumenorum pertinet ad unctionem praebaptismalem, exorcisticam. Etiam in revisione secundae partis 

Pontificalis Romani a. 1961 facta iam provisum est, ne unctio altaris fiat cum oleo catechumenorum nec 

unctio, campanae cum oleo infirmorum, sicut ante fiebat. A fortiori hic anomalia quaedam tollenda et usus 

antiquior restituendus videtur. Quaesitum V: Placetne Patribus, ut unctio manuum chrismate fiat? 15. 2) De 

modo unctionis. Etiam modus chrismationis restituatur secundum usum antiquiorem. Nunc consecrator 

inungit primo polices et indices utriusqe manus, deinde totas palmas. Secundum testes antiquiores liniebatur 

palmae in modum crucis, qui modus simplicior, immo et significantior erat, secundum verba Ruperti abbatis 

Tuitiensis († 1129) de consecratione eucharistica agentis: “Manus, inquam, Christi hoc operantur per manus 

sacerdotis, quae minibus suis conformatae sunt, maxime, quia hoc operari com ipso et per ipsum et in ipso 

possint, oleo sancto pro clavibus passionis eius signatae sunt”. Si hic modus in manuum unctione exercetur, 

etiam manus cum panniculo lineo ligare superfluum est. Praeterea tunc Consecrati ambabus manibus 

accipere possunt calicem a Consecratiore sibi porrectum. 16. 3) De Formula ad unctionem manuum. 

Investgandum esse videtur, quomodo magis apta fiat ad exprimendam gratiam in consecratione Sacerdotum 

acceptam, gratiam nempe Spiritus Sancti, de qua in praefatione consecrationis. Formula nunc recitanda 

Consecratis et fidelibus assistentibus nullo modo explicat per hunc ritum, unctionem nempe manuum, 

gratiam iam acceptam significari; e contrario insinuare videtur Consecratos per manuum unctionem 

potestatem specialem benedicendi, consecrandi, sanctificandi nunc demum accipere, ac si illam non iam 

accepissent. Quaesitum VI: Placente Patribus, ut investigetur, quomodo formula ad unctionem manuum 

magis apta fiat ad exprimendam gratiam in censecratione Sacerdotum acceptam?”; J. STEFAŃSKI, Pontyfikał 

Rzymski…, s. 210. 
251  CONSILIUM AD EXSEQUENDAM CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA, Schemata nr 180…, nr 55, s. 27, w: 

DLI: „55. Ominus Ordinatis vestibus indutis Episcopus sedens cum mitra inungit S. Chrismate palnas 

manuum uniuscuisque Ordinati ad eum accedentis dicens: “Manis istae Spiritus sancti dono consecratae 

dignae permancant ad populum christianum sanctificandum et ad sacrificum Deo offerendum”.  
252  TAŻ, Schemata nr 220…, nr 55, s. 27, w: DLI: „Postea Episcopus inungit S. Chrismate palmas manuum 

uniuscuiusque Ordinati ante se genuflexi, dicens: „Domini Iesu Christi, quem Pater unxit Spiritus Sancto 

et virtute, te custodiat ad populam christianum sanctificandum et ad sacrificum Deo offerendum” Deinde 

Episcopus lavat manus”. Taką samą formułę przewiduje: TAŻ, Schemata nr 270…, nr 25, s. 17, w: DLI: 

„Postea Episcopus assumit gremiale linteum et inungit sancto Chrismate palmas manuum uniuscuiusque 

Ordinati ante se genuflexi, dicens: Dominus Iesus Christus, quem Pater unxit Spiritus Sancto et virtute, te 

custodiat ad populam christianum sanctificandum et ad sacrificum Deo offerendum. Deinde Episcopus et 

Ordinati lavant manus”. 
253  Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Pauli PP. VI promulgatum, De Ordinatione Diaconi…, nr 24, s. 44; tłum. polskie: Ustanowienie…, nr 24, 

s. 48. 
254 Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum auctoritate Pauli 

PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, De Ordinatione Episcopi…, nr 133, s. 76; tłum. 

polskie: Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego 
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odchodzi od rozumienia tego aktu jako swoistego uzupełnienia udzielonych święceń. Pełną 

władzę kapłańską w stopniu prezbitera wierny otrzymuje już bowiem w chwili włożenia rąk 

biskupa i wypowiedzeniu przez niego przepisanej przez księgi liturgiczne formuły 

sakramentalnej.  

 Uwagi poczynione względem wymagalności namaszczenia do ważności lub 

godziwości święceń w kontekście święceń biskupa należy odnieść także do święceń 

prezbiteratu. Vermeersch podtrzymywał jednak konieczność uzupełnienia opuszczonego 

namaszczenia dłoni prezbitera, zaliczając je do ważniejszych elementów rytu255. Warto 

przypomnieć, że jak wskazuje Urząd Nauczycielski Kościoła w Katechizmie Kościoła 

Katolickiego, „w przypadku biskupa i prezbitera namaszczenie krzyżmem świętym jest 

znakiem specjalnego namaszczenia przez Ducha Świętego, który czyni owocną ich 

posługę”256.  

5.5. Podsumowanie 

 Symbol namaszczenia olejem w liturgii Kościoła łacińskiego ma niebagatelne 

znaczenie. Wśród siedmiu sakramentów pojawia się on aż w czterech z nich. Dla 

bierzmowania i namaszczenia chorych stanowi on materię sakramentalną, wobec czego jego 

prawidłowe zastosowanie decyduje o ważności lub nieważności aktu. W celebracji chrztu 

należy wyróżnić dwa odrębne namaszczenia, zaś w sakramencie święceń udzielanym 

w trzech stopniach, tylko w święceniach diakonatu nie występuje unctio przyjmującego 

sakrament.  

 Liturgia sakramentu chrztu, tak dzieci, jak i dorosłych posługuje się dwoma 

namaszczeniami. Pierwszego namaszczenia przedchrzcielnego dokonuje się za pomocą 

oleju katechumenów, którego użycie po Soborze Watykańskim II zostało zarezerwowane 

wyłącznie do tego celu. Jego istnienie w rzymskiej liturgii potwierdza już Tradycja 

Apostolska św. Hipolita z III wieku. Namaszczenie to ma charakter egzorcystyczny. 

Dokonuje się go w powiązaniu z wyrzeczeniem się grzechu, Szatana i wszystkiego, 

co prowadzi do zła. Ma symbolizować przygotowanie do walki. Jak w kulturze antycznej 

zapaśnicy smarowali całe swoje ciało oliwą, by wyślizgiwać się z rąk swego przeciwnika, 

tak teraz katechumen lub dziecko przyniesione do chrztu są namaszczani symbolicznie 

 
Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II, 

Obrzędy święceń…, nr 133, s. 90. 
255  A. VERMEERSCH, Theologiae moralis. Principia – Responsa – Consilia, t. III, Romae 1948, s. 406. 
256  Katechizm Kościoła Katolickiego…, nr 1574, s. 380.  
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pobłogosławionym olejem, by wymykać się złu i pradawnemu wrogowi zbawienia 

człowieka. Namaszczenie to ma charakter sakramentalium i jest zarezerwowane dla 

nieochrzczonych. Dziecko namaszcza się na koniec liturgii słowa, po której rozpoczyna się 

właściwa liturgia sakramentu. Dorosłych katechumenów można namaszczać wielokrotnie, 

zależnie od postanowień krajowych rytuałów partykularnych: albo w okresie 

katechumenatu, albo w obrzędach bezpośredniego przygotowania do chrztu w Wielką 

Sobotę rano, albo też podczas samej celebracji sakramentalnej, po wyrzeczeniu się zła, 

a przed wyznaniem wiary.  

Posoborowa reforma liturgiczna nadała mu charakter fakultatywny, bowiem 

konferencja biskupów może postanowić, z ważnych powodów, że na jej terytorium nie 

będzie stosowane. Konferencja Episkopatu Polski w 1970 roku postanowiła, że w obrzędach 

chrztu dzieci opuszcza się namaszczenie olejem katechumenów. Podobną uchwałę podjęła 

w 1984 roku w odniesieniu do obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. 

Jednakże w 2018 roku ponownie przywróciła to namaszczenie w obrzędach inicjacji 

dorosłych, z wyjątkiem obrzędów wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek 

katechizacyjny (7-14 lat). Na tle innych konferencji biskupów, decyzja o niestosowaniu 

namaszczenia katechumenów podjęta przez polski Episkopat wydaje się być odosobniona.   

W czasie liturgii chrzcielnej występuje także drugie namaszczenie – pochrzcielne, 

dokonywane za pomocą świętego krzyżma. Jest ono obowiązkowe w zwyczajnej celebracji, 

a jedynie w wypadku chrztu bardzo wielkiej liczby dzieci można je wyjątkowo opuścić. 

Gdyby go nie dokonano ze względu na udzielanie sakramentu w niebezpieczeństwie śmierci 

tylko z wody, obrzęd ten należy uzupełnić podczas liturgii przyniesienia do kościoła dziecka 

już wcześniej ochrzczonego. Należy ono do tzw. obrzędów wyjaśniających, obrazując 

wszczepienie neofity (nowo ochrzczonego dziecka) w kapłański lud Boży Nowego 

Przymierza, którego Głową jest Chrystus – Kapłan, Prorok i Król, namaszczony Duchem 

Świętym. W swym umiejscowieniu w celebracji odwołuje się do znaku zstąpienia Ducha 

Świętego na Jezusa z Nazaretu, gdy ten wychodził po chrzcie z Jordanu. Nie należy do 

elementów materii sakramentalnej, wobec czego jego brak nie powoduje nieważności aktu. 

Szafarz jest jednak zobowiązany do zachowywania porządku celebracji przepisanego 

w księgach liturgicznych. Jeśli zatem samowolnie i bez konieczności opuszcza ten ryt, 

narusza dyscyplinę kościelną.  

Namaszczenie krzyżmem świętym w życiu każdego katolika (jak też i wiernych 

należących do niekatolickich Kościołów wschodnich) znajduje swój sakramentalny wyraz. 



ROZDZIAŁ 5. NAMASZCZENIE OLEJAMI PRZY SPRAWOWANIU SAKRAMENTÓW 

WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, CHORYCH I ŚWIĘCEŃ 

 

Jest bowiem materią drugiego sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego – 

bierzmowania (lub w Kościołach wschodnich – chryzmacji). Apostołowie udzielali 

ochrzczonym daru Ducha Świętego przez włożenie rąk. Jednak z biegiem czasu konieczne 

było ustalenie bardziej widzialnego znaku niewidzialnej łaski. Na znak wewnętrznego 

namaszczenia Duchem Świętym wybrano zatem zewnętrzne namaszczenie czoła krzyżmem 

świętym – mieszaniną oliwy i balsamu.  

Aktualnie, zgodnie z konstytucją apostolską Divinae consortium naturae papieża 

Pawła VI (1963-1978) sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie na czole 

krzyżmem świętym, którego dokonuje się z nałożeniem ręki. Połączono zatem ze sobą dwa 

gesty sakramentalne, przy czym zgodnie z wykładnią Papieskiej Komisji ds. Interpretacji 

Dekretów Soboru Watykańskiego II już samo namaszczenie na czole wyraża w sobie 

nałożenie ręki, zatem ponownie potwierdzono, że de facto materią tego sakramentu 

wymaganą do jego ważności jest namaszczenie krzyżmem.  

Krzyżmo do udzielenia sakramentu bierzmowania jest mieszaniną oliwy z oliwek 

(względnie innego oleju roślinnego) z balsamem (względnie z innymi substancjami 

aromatycznymi), konsekrowaną przez biskupa. Zatem nawet, gdy prezbiter udziela 

sakramentu z mocy prawa lub na podstawie indywidualnego upoważnienia kompetentnej 

władzy jest zobowiązany do posługiwania się materią uprzednio konsekrowaną przez 

biskupa – pierwotnego (originarius) szafarza bierzmowania. Samodzielnie może 

konsekrować krzyżmo tylko wówczas, gdy otrzyma do tego upoważnienie od Stolicy 

Apostolskiej. Nawet w niebezpieczeństwie śmierci nie wolno mu tego czynić, bez 

wspomnianego facultas. Defekt esencjalnych elementów materii powoduje nieważność 

sakramentu.  

Podobnie jak w przypadku bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych nie 

udziela się inaczej, jak tylko przez namaszczenie olejem. Istnienie tego sakramentu i jego 

materię potwierdzają już źródła nowotestamentalne. Złożona historia rytu namaszczenia nie 

pozwala odtworzyć dokładnie ewolucji sposobu jego udzielania. Od VIII wieku, wraz 

zastrzeżeniem, by aktu sakramentalnego dokonywali wyłącznie kapłani (prezbiterzy 

i implicite biskupi), pojawiają się liczne źródła liturgiczne i prawne opisujące modus 

unctionis. Szafarz sakramentu namaszczał olejem pięć narządów zmysłów chorego oraz 

okolice lędźwi i nogi, wypowiadając dostosowaną do każdej z części ciała formułę. 

Implikowała ona jednak wyłącznie ekspiacyjny charakter namaszczenia. Dogmatycznego 

określenia materii tego sakramentu dokonał dopiero papież Eugeniusz IV (1431-1447) 
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w bulli unii z Ormianami z 1439 roku. Potrydencki Rytuał rzymski Pawła V z 1614 roku 

zezwolił na opuszczanie namaszczenia okolic lędźwi, gdy zmiana pozycji chorego była 

utrudniona. Następnie w XIX wieku Stolica Apostolska poleciła opuścić ten fragment rytu 

sakramentalnego zawsze, chyba że zastosowano szczególne środki ostrożności, by 

zabezpieczyć świętość aktu. W Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku polecono zawsze 

opuszczać tę część rytu, a w przypadku rozumnej przyczyny – także część dotyczącą 

namaszczenia nóg chorego. Już w 1906 roku rozstrzygnięto jednak, że do ważności 

namaszczenia wystarczy jednokrotne namaszczenie.  

Wraz z odnową Kościoła w myśl Soboru Watykańskiego II sakrament namaszczenia 

chorych począł przeżywać swój renesans. Odnowiono znacząco jego strukturę, a także po 

części przywrócono jego pierwotne znaczenie. Przestał być bowiem extrema unctio – 

niejako ostatnim ratunkiem i przygotowaniem do spotkania z Bogiem – Sędzią, lecz 

środkiem zbawienia i pomocą w przeżywaniu choroby po chrześcijańsku, z nadzieją na 

„podźwignięcie” przez Pana. Istotne elementy materii sakramentalnej określił papież 

Paweł VI (1963-1978) w konstytucji apostolskiej Sacram Unctionem Infirmorum. Udziela 

się go przez namaszczenie oliwą z oliwek (lub innym olejem roślinnym) właściwie 

pobłogosławioną na czole i rękach chorego. Podobnie jak w przypadku bierzmowania defekt 

materii powoduje nieważność sakramentu. 

Znak namaszczenia pojawia się także w obrzędach sakramentu święceń: święceń 

biskupich i święceń prezbiteratu. W obydwu przypadkach należy wskazać jego galijsko-

frankońskie korzenie. W przypadku święceń biskupa był nawet niekiedy postrzegany jako 

materia sakramentalna. Teza ta jednak nie została potwierdzona żadną autorytatywną 

odpowiedzią Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Konsekrowanemu namaszczano 

krzyżmem głowę i ręce. Podczas święceń prezbiteratu początkowo do namaszczenia dłoni 

święconego używano krzyżma świętego, lecz już od X wieku zastąpiono je olejem 

katechumenów. W ramach posoborowej reformy liturgicznej zrezygnowano z namaszczenia 

rąk biskupa krzyżmem świętym, a namaszczenie głowy tymże olejem przeniesiono do 

obrzędów wyjaśniających, bowiem od połowy średniowiecza przerywał on prefację 

konsekracyjną. Postanowiono także przywrócić użycie krzyżma świętego podczas święceń 

prezbiteratu. Ryt namaszczenia nie należy do elementów esencjalnych sakramentu, zatem 

jego opuszczenie nie powoduje nieważności święceń jako takich. Obecnie formuła 

towarzysząca namaszczeniu lepiej wyraża istotę łaski sakramentalnej udzielonej przez 

nałożenie rąk.  
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 Kościół łaciński posługuje się trzema olejami świętymi: świętym krzyżmem, olejem 

chorych i olejem katechumenów sprawując cztery sakramenty: chrzest, bierzmowanie, 

namaszczenie chorych i święcenia. Ważność dwóch z nich uzależniona jest od zastosowania 

właściwej materii oleju, gdyż bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem 

świętym, zaś namaszczenia chorych – olejem chorych.  

 Substancją służącą do sporządzenia olejów świętych jest olej roślinny. Niemal przez 

dwa tysiąclecia za materię ważną i godziwą uznawano wyłącznie oliwę z oliwek. Dopiero 

reforma prawa i liturgii po Soborze Watykańskim II stanowi cezurę dopuszczenia 

możliwości substytuowania go innym olejem roślinnym. Wydaje się jednak, że na zmianę 

dyscypliny prawnej w tym zakresie wpłynęły przede wszystkim argumenty natury 

praktycznej: brak oliwy z oliwek w niektórych regionach świata, trudności związane 

z importem w kontekście politycznego embarga na sprowadzanie towarów z zagranicy, 

wysokie koszty zakupu, które dla wielu diecezji krajów azjatyckich i afrykańskich stanowiły 

znaczące obciążenie budżetu. Do nich dochodziły także argumenty kulturowe, ujawnione 

przede wszystkim w czasie prac nad rewizją Kodeksu prawa kanonicznego. Wskazywano 

bowiem, że dla niektórych regionów znak namaszczenia oliwą z oliwek jest niezrozumiały, 

a w miejscowych kulturach „konsekracyjnych” namaszczeń i zabiegów terapeutycznych 

dokonuje się przy użyciu innych substancji (w tym tłuszczów zwierzęcych). Zdaje się, że 

motywacja doktrynalna, wyłożona w znaczących traktatach teologicznych od 

średniowiecza, aż do XX wieku, została zbagatelizowana. Wymienienie oliwy z oliwek na 

pierwszym miejscu w kan. 847 § 1 KPK/83 trudno uznać za wystarczające wypełnienie 

postulatu Świętej Kongregacji Nauki Wiary, aby tejże substancji nadać pewną preferencję.  

 Krzyżmo święte jest nie tylko konsekrowaną oliwą, ale mieszaniną oliwy i balsamu. 

Zwyczaj dodawania tej substancji do oliwy pochodzi prawdopodobnie z początku 

średniowiecza. Aż do XVI wieku używano wyłącznie balsamu prawdziwego, czyli żywicy 

z balsamowca judejskiego. W związku z trudnościami w jego pozyskiwaniu w regionach 

tzw. Nowego Świata, Stolica Apostolska wyraziła zgodę na jego zastępowanie inną, 

podobną substancją – balsamem peruwiańskim. Dopiero w ramach reformy liturgicznej po 

Soborze Watykańskim II zezwolono na zastąpienie balsamu innymi substancjami 
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aromatycznymi. Ponieważ balsam jako składnik krzyżma de facto nie wpływa na ważność 

sakramentów, a jego dodawanie należy do elementów de necessitate praecepti, tę zmianę 

należy poczytywać za w pełni uzasadnioną i potrzebną. Wydaje się jednak, że redaktorom 

posoborowych przepisów liturgicznych umknął pewien szczegół, gdyż nie precyzują one, że 

substancje aromatyczne używane zamiast krzyżma mają być pochodzenia naturalnego. Nie 

trudno sobie wyobrazić dodawanie do oliwy (względnie innego oleju roślinnego) substancji 

sztucznych, których cechy zewnętrzne będą imitowały wonne olejki, o których mowa 

w rubrykach ksiąg liturgicznych, co w świetle przepisów kanonicznych oraz tradycji 

liturgicznej należy ocenić krytycznie.   

 Jak wskazano wcześniej, aby można było mówić, że olej rośliny (względnie olej 

roślinny z substancjami aromatycznymi) staje się olejem świętym, konieczne jest aby został 

właściwie pobłogosławiony lub konsekrowany. Dokonuje tego w obrzędzie liturgicznym 

kompetentny do tego szafarz z zastosowanie formuły przepisanej przez właściwe księgi 

liturgiczne. Przedmiotem kontrowersji teologicznej był wpływ pobłogosławienia materii na 

ważność sakramentu udzielanego z jej użyciem. Jeśli mowa o krzyżmie świętym należy 

jednoznacznie potwierdzić, że oliwa zmieszana z balsamem staje się nim dopiero 

w momencie konsekracji przez biskupa. Gdy zatem zabraknie aktu konsekracji nie można 

uznać mieszanki za ważną materię sakramentalną. W kontekście oleju chorych 

rozstrzygnięcie problemu jest zgoła bardziej skomplikowane. O ile bowiem wiążące decyzje 

Najwyższego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła do konstytucji apostolskiej papieża Pawła 

VI z 1972 roku wymagały do ważności, by olej chorych był właściwie pobłogosławiony, to 

już ustawodawca w kan. 998 KPK/83 wskazuje, że sakramentu namaszczenia udziela się 

przez namaszczenie olejem, pomijając wzmiankę o konieczności jego pobłogosławienia. 

Niestety nie udało się ustalić, czy zmiana w treści kanonu miała charakter intencjonalny, 

wobec czego ad validitatem wystarczy zwykły olej, czy też przepis kanonu należy 

interpretować jako swoistą deklarację, uzupełnianą następnie przez inne normy, w tym kan. 

847 § 1 oraz kan. 999 KPK/83.  

 Pobłogosławienie i konsekracja olejów należą do sakramentaliów Kościoła. 

Kompetentna władza kościelna zgodnie z kan. 1168-1169 KPK/83 określiła, że szafarzem 

konsekracji krzyżma jest wyłącznie biskup. Ta norma znajduje swe źródło w najstarszej 

tradycji, tak łacińskiej, jak i wschodniej. Ponieważ jednak jest aktem z ustanowienia 

kościelnego, Najwyższa Władza Kościoła ma prawo określania innych szafarzy. 

Do XX wieku pojawiają się bardzo nieliczne przypadki indultu papieskiego, by prezbiter 
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mógł konsekrować krzyżmo. Po Soborze Watykańskim II ta praktyka stała się częstsza, choć 

nadal ma charakter bardzo wyjątkowy. Udzielane zezwolenia dotyczą przede wszystkim 

sytuacji, gdy na czele Kościoła partykularnego stoi Prałat niewyposażony w sakrę biskupią. 

Bez takiego indultu prezbiter nie może ważnie konsekrować krzyżma, nawet w przypadku 

konieczności. Podkreśla to także norma wyrażona w kan. 880 § 2 KPK/83. 

 Olej chorych może z kolei oprócz biskupa pobłogosławić prezbiter, który jest 

prawnie zrównany z biskupem diecezjalnym oraz prezbiter udzielający sakramentu 

namaszczenia, lecz tylko w przypadku konieczności. O ile za uzasadnione i niezwykle 

potrzebne należy uznać upoważnienie udzielone ex lege prezbiterom-szafarzom sakramentu, 

gdyż brak oleju pobłogosławionego przez biskupa mógłby uniemożliwić udzielenie 

sakramentu w czasie niebezpieczeństwa śmierci, o tyle nie sposób w tradycji kanonicznej 

odnaleźć argumenty za upoważnieniem udzielonym ex lege prezbiterom prawnie 

zrównanymi z biskupami diecezjalnymi. Redaktorzy norm posoborowego kodeksu błędnie 

zinterpretowali przepis kan. 945 CIC/17, przenosząc w pewnym sensie prawo do 

błogosławienia oleju chorych z domeny władzy święceń do domeny władzy rządzenia. 

Ponadto trudno wyobrazić sobie praktycznie błogosławienie oleju chorych poza celebracją 

sakramentalną przez tego, kto stoi na czele Kościoła partykularnego, nie posiadając sakry 

biskupiej, skoro bez indultu apostolskiego nie wolno mu konsekrować krzyżma 

i błogosławić oleju katechumenów. Przepisy ksiąg liturgicznych nie przewidują takiej 

możliwości, dlatego należałoby postulować, albo usunięcie z Kodeksu prawa kanonicznego 

kan. 999 nr 1 KPK/83, albo sporządzenie i promulgację stosownego obrzędu błogosławienia 

oleju chorych poza celebracją sakramentu i poza Mszą krzyżma.  

 Szafarzem błogosławieństwa oleju katechumenów, choć nie ma on waloru materii 

sakramentalnej, jest biskup, a w czasie celebracji namaszczenia dorosłego katechumena – 

prezbiter, który go udziela. W przeciwieństwie do oleju chorych prezbiter może go 

błogosławić nie tylko w przypadku konieczności. Wystarczające będą nie tylko przyczyny 

związane z brakiem oleju pobłogosławionego przez biskupa, lecz już same racje 

duszpasterskie. Gdy jednak idzie o celebrację sakramentu chrztu dzieci, prawodawca nie 

zdecydował się na udzielenie szafarzowi prawa do błogosławienia oleju, tam, gdzie jest on 

używany. Należy to poczytywać jako przejaw pewnego rodzaju niekonsekwencji 

legislacyjnej. Skoro bowiem w domenie władzy święceń prezbitera mieści się 

błogosławienie oleju katechumenów, trudno znaleźć uzasadnienie dla ograniczenia 

korzystania z tej władzy tylko dla obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. 
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 Błogosławieństwo olejów i konsekracja krzyżma dokonują się podczas celebracji 

liturgicznej. Dokumenty pochodzące z chrześcijańskiej starożytności nie precyzowały, 

kiedy ta celebracja winna mieć miejsce. Jednakże już w dawnych rzymskich 

sakramentarzach znajdują się świadectwa sprawowania specjalnej Mszy, zwanej Mszą 

krzyżma w Wielki Czwartek rano, podczas której papież dokonywał konsekracji tego 

świętego oleju. Nieco później włączono do niej także błogosławienie oleju chorych oraz 

oleju katechumenów. Pierwotnie te elementy miały dość jasną, prostą i przejrzystą strukturę: 

szafarz błogosławieństwa lub konsekracji odmawiał specjalną modlitwę nad każdym olejem. 

Zauważyć należy, że benedykcję oleju chorych włączono w strukturę modlitwy 

eucharystycznej, zaś błogosławienie oleju katechumenów i konsekracja krzyżma były 

sprawowane po Komunii celebransa. Wpływy galijsko-frankońskie spowodowały znaczący 

rozrost liturgii olejów, którą z kolei włączono w celebrację Mszy Wieczerzy Pańskiej. Do 

obrzędów dodano dodatkowe modlitwy egzorcyzmu nad olejami, a zmieszanie oliwy 

z balsamem na krzyżmo święte nabrało dużego znaczenia rytualnego. Pontyfikał rzymsko-

germański z X wieku dodał wymóg uczestnictwa w konsekracji krzyżma co najmniej 

dwunastu prezbiterów, rozbudowując jeszcze bardziej celebrację. Struktura liturgii olejów, 

utrwalona przez kolejne edycje prywatne pontyfikałów, stała się obowiązującą w całym 

kościele łacińskim przez umieszczenie jej w Pontyfikale rzymskim wydanym przez papieża 

Klemensa VIII (1592-1605) pod koniec XVI wieku. W sposób opisany w tej księdze 

liturgicznej błogosławiono oleje i konsekrowano krzyżmo aż do drugiej połowy XX wieku.  

 Jeszcze przed Soborem Watykańskim II papież Pius XII (1939-1958) w 1956 roku 

przywrócił celebrację odrębnej Mszy krzyżma w Wielki Czwartek rano w kościołach 

katedralnych. Bardziej znaczące zmiany w rycie benedykcji olejów nastąpiły w dobie 

posoborowej reformy liturgicznej. Zgodnie z obowiązującymi obecnie Obrzędami 

błogosławieństwa oleju katechumenów i chorych oraz konsekracji krzyżma aktów tych 

dokonuje się zwyczajnie podczas Mszy krzyżma celebrowanej w Wielki Czwartek rano 

przez biskupa w koncelebrze z przedstawicielami prezbiterium diecezjalnego. Dotychczas 

obowiązujące obrzędy znacząco uproszczono, odchodząc od średniowiecznych naleciałości 

gallikańskich na rzecz prostoty i szlachetności rytu. Niezrozumiałe dla współczesnego 

człowieka elementy rytualne usunięto na rzecz bardziej przejrzystej i logicznej struktury 

celebracji eucharystycznej. Zrewidowano także euchologię tak błogosławieństwa olejów, 

jak i samej Mszy krzyżma. Za niezwykle trafne należy uznać podkreślenie konieczności 

udziału duchowieństwa w jak największej liczbie, jednak dodanie dodatkowych elementów 
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przedstawiających idee kapłaństwa nowotestamentowego w tej celebracji rodzi 

niebezpieczeństwo zbytniego przesunięcia akcentów teologicznych w kierunku Mszy 

okolicznościowej dla odnowienia przyrzeczeń kapłańskich, wbrew podstawowemu celowi 

tej liturgii.  

 Posoborowe księgi liturgiczne przewidują możliwość błogosławienia oleju 

katechumenów i oleju chorych także poza Mszą krzyżma. Może mieć to miejsce 

odpowiednio w czasie obrzędów inicjacji chrześcijańskiej dorosłego oraz liturgii 

sakramentalnego namaszczenia chorych. Nie przewiduje się jednakże konsekracji krzyżma 

poza Mszą krzyżma. Wobec tego pojawia się pytanie, czy w miejscach i w okolicznościach 

w których konieczne byłoby ponowne konsekrowanie krzyżma w tym samym roku, można 

ponownie celebrować tę Mszę, czy też włączyć ryt konsekracji oleju do innej okoliczności? 

Można byłoby zatem postulować, aby w Pontyfikale rzymskim znalazły się jednoznaczne 

wskazania dotyczące albo konsekracji krzyżma w przypadku konieczności poza Missa 

chrismatis, albo celebracji tej Mszy poza czasem właściwym, to jest w Wielki Czwartek lub 

w pobliżu Wielkanocy.  

 Tak pobłogosławione lub konsekrowane oleje znajdują zastosowanie w celebracji 

sakramentów. Przedchrzcielne namaszczenie olejem katechumenów ma charakter quasi- 

fakultatywny, gdyż konferencje biskupów mogą postanowić o jego opuszczaniu. Decyzja 

w tej sprawie powinna zostać podjęta tylko ze względu na poważne racje. Winno to być 

raczej rzadkością, ze względu na jego antyczne pochodzenie i zakorzenienie w autentycznej 

tradycji rzymskiej. Pochrzcielne namaszczenie krzyżmem uzdalnia nowo ochrzczonego do 

przyjęcia łaski wszczepienia w Ciało Chrystusa – Kapłana, Proroka i Króla. Jest elementem 

obowiązkowym zwyczajnej celebracji chrztu, a opuszcza się je tylko wtedy, gdy 

w przypadku osoby dorosłej po nim bezpośrednio następuje bierzmowanie.  

 Konsekrowane krzyżmo jest materią bierzmowania, wobec czego, gdy brak tego 

elementu lub ma ono jakiś defekt wpływający na ważność jego konsekracji sam sakrament 

będzie nieważny. Krzyżma nie można substytuować innym olejem. Ponadto nie ma żadnego 

aktu rangi ustawy kościelnej, który upoważniałby prezbitera do konsekracji krzyżma, 

dlatego nawet jeśli ipso iure albo na podstawie upoważnienia udziela on bierzmowania, nie 

może w przypadku konieczności sam konsekrować materii. Podobnie jak w przypadku 

bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych udziela się przez namaszczenie olejem. 

Wobec tego brak lub inny defekt oleju stanowić będzie czynnik sprawiający nieważność 

aktu sakramentalnego. Ze względu na charakter tego sakramentu, którego skutkiem jest 
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także odpuszczenie grzechów, gdy przyjmujący go nie może ich wyznać – a zatem może 

być ostatnią szansą na pojednanie sakramentalne – ustawodawca kościelny zezwolił, aby 

w przypadku konieczności podczas celebracji sakramentu prezbiter mógł sam 

pobłogosławić olej. Wobec natury namaszczenia chorych za uzasadnione należy uznać 

bardzo ograniczone wymogi do ważności aktu leżące w obszarze materii sakramentu. Przy 

sprawowaniu święceń episkopatu i prezbiteratu namaszczenie krzyżmem świętym ma 

wymiar jedynie rytualny. Objaśnia bowiem znaczenie samej konsekracji kapłańskiej, 

dokonanej przez włożenie rąk biskupa.  

Celem powyższego studium było monograficzne przedstawienie kanonicznej 

instytucji olejów świętych stosowanych przy sprawowaniu sakramentów Kościele 

łacińskim. Obowiązujące normy kanoniczne i liturgiczne analizowano jednak nie tylko przez 

pryzmat ich gramatycznego i leksykalnego brzmienia, lecz przede wszystkim 

z uwzględnieniem tradycji normatywnej. Pozwoliło to krytycznie przyjrzeć się aktualnym 

przepisom, by zaproponować dalszą ich rewizję – salvo meliore iudicio – po blisko 

pięćdziesięciu latach od promulgacji ostatniego Pontyfikału rzymskiego i czterdziestu od 

ogłoszenia Kodeksu prawa kanonicznego. Opracowanie to nie pretenduje jakkolwiek do 

miana zupełnego i ostatecznego. Niektóre zagadnienia, zwłaszcza dotyczące posoborowej 

rewizji prawa i liturgii, będą w przyszłości mogły podlegać ponownej analizie i ocenie 

w miarę jak kolejne partie materiałów archiwalnych będą udostępniane badaczom. Nie 

mniej niniejsza dysertacja wypełnia lukę w doktrynie kanonistycznej w badanym obszarze 

po gruntownej reformie prawa kanonicznego przeprowadzonej po Soborze Watykańskim II.   
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Dodatek 

Projekt reformy kan. 847 KPK/83 

 

Analiza elementów kanoniczno-liturgicznej instytucji olejów świętych pozwala na 

przedłożenie projektu rewizji kanonu 847 KPK/83 w następujący sposób: 

Can. 847 — § 1. In Ecclesia latina servatur 

usus tribus oleis sacris adhibendi, quae sunt 

sacrum chrisma, oleum infirmorum et 

oleum catechumenorum.  

Kan. 847 — § 1. W Kościele łacińskim 

zachowuje się zwyczaj używania trzech 

olejów świętych, jakimi są krzyżmo święte, 

olej chorych i olej katechumenów.  

§ 2. Ad conficienda olea sacra ad 

validitatem sacramentorum Confirmationis 

et Unctionis Infirmorum uti debet oleum ex 

plantis expressum.  

§ 2. Do sporządzania olejów świętych do 

ważności sakramentów bierzmowania 

i namaszczenia chorych winno się używać 

oleju roślinnego. 

§ 3. Olea sacra conficitur ex oleum ex 

olivis. Conferentiae episcoporum pro suo 

territorio ex gravis rationibus statuere 

possunt per modum decreti generalis ut per 

tempus determinatum vel indeterminatum 

in conficienda sacra olea adhibendae 

possunt olea ex aliis plantis expressae.  

§ 3. Oleje święte sporządza się z oliwy 

z oliwek. Konferencje biskupów dla swoich 

terytoriów z ważnych powodów mogą 

postanowić w dekrecie ogólnym, że przez 

czas określony lub nieokreślony przy 

sporządzaniu olejów świętych mogą być 

używane inne oleje roślinne. 

§ 4. Olea sacra de quibus in § 1 conficere 

potest solus Episcopus, nisi de ipso iure vel 

speciali concessione Sedis Apostolicae 

presbyteri hac facultas conceditur. 

Consecratio et benedictio fieri debet 

quotannis infra Missam chrismatis iuxta 

librorum liturgicorum praescripta. Si 

necessitas urgeat Episcopus potest sacrum 

chrisma frequenter conficere iuxta speciali 

§ 4. Oleje święte, o których w § 1 

sporządzić może jedynie biskup, chyba że 

na mocy samego prawa lub szczególnego 

zezwolenia Stolicy Apostolskiej to upo-

ważnienie zostanie udzielone prezbiterowi. 

Konsekracja i błogosławieństwo winno się 

odbywać corocznie w czasie Mszy krzyżma 

zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych. 

Jeśli przynagla konieczność biskup może 
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instructione Sedis Apostolicae in hoc casu 

edenda.  

częściej sporządzać krzyżmo zgodnie ze 

szczególną instrukcją Stolicy Apostolskiej 

wydaną w takim przypadku.  

§ 5. In casu necessistatis presbyter 

benedicere potest oleum infirmorum et 

oleum catechumenorum, in ipsa tamen 

celebratione unctionis.  

§ 5. W przypadku konieczności prezbiter 

może pobłogosławić olej chorych i olej 

katechumenów, jednak tylko w czasie 

celebracji namaszczenia. 

§ 6. Minister uti debet sacra olea recenter 

confecta, et  veteribus ne utatur, nisi adsit 

necessitas.  

§ 6. Szafarz winien używać olejów ostatnio 

sporządzonych, a starszych niech nie 

używa, chyba że pojawi się konieczność. 

§ 7. Presbyter, praesertim parochus, olea 

sacra a proprio Episcopo impetret eaque 

decenti custodia diligenter asservet, et 

secumferre potest, si necessitas 

administrandi sacramenta urgeat. 

§ 7. Prezbiter, a przede wszystkim 

proboszcz, prosi o oleje i je otrzymuje od 

własnego biskupa; ma je starannie 

przechowywać w godnym i strzeżonym 

miejscu oraz może je ze sobą nosić, gdy 

przynagla do tego konieczność udzielenia 

sakramentów. 

 W § 1 projektowanego kanonu znajduje się definicja legalna świętych olejów, 

z jednej strony wykluczająca stosowanie innych niż wymienione, z drugiej precyzująca, że 

normy kanoniczne dotyczą nie tylko krzyżma świętego i oleju chorych, jako materii 

sakramentalnej, ale także oleju katechumenów, który jest materią sakramentalium.  

Dalej w rozbiciu na dwa odrębne paragrafy proponuje się określenie substancji 

używanej do sporządzenia olejów. Do ważności bierzmowania i namaszczenia chorych 

wymaga się, aby krzyżmo i olej chorych były sporządzone z oleju roślinnego. Dopiero w § 3 

określa się rodzaj oleju, jednak jedynie ad liceitatem. Zasadą ogólną ma być stosowanie 

oliwy z oliwek. Dopiero wówczas, gdy pojawią się ważne powody, konferencja biskupów 

mogłaby określać albo na czas określony, albo nieokreślony, że zamiast tejże oliwy, można 

korzystać z innego oleju roślinnego. Uzasadnieniem dla wprowadzenia takiej restrykcji jest 

konieczność realnego zapewnienia preferencji na rzecz oliwy z oliwek jako tradycyjnej 

materii sakramentalnej. Wymóg podjęcia uchwały przez konferencję biskupów w formie 

dekretu ogólnego zakłada, że stosowanie jakiegokolwiek oleju roślinnego nie będzie zależne 
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od dyskrecjonalnej decyzji każdorazowego szafarza, podjętej nie zawsze z właściwych 

pobudek. Dekret winien wówczas określać, czy obowiązuje przez czas nieokreślony, czy też 

do ustania przyczyny uzasadniającej substytuowanie oliwy z oliwek innym olejem 

roślinnym, np. gdyby sprowadzenie oliwy w wystarczającej ilości było niemożliwe ze 

względów logistycznych. Ponadto dekret taki podlega szczególnym zasadom jego wydania, 

w tym obowiązkowi uzyskania recognitio Stolicy Apostolskiej. Może się to jawić jako chęć 

powrotu do stanu prawnego z lat 1968-1971, gdy na stosowanie innego rodzaju oleju 

roślinnego konieczny był indult właściwej Kongregacji Kurii Rzymskiej. Wydaje się to 

jednak poparte z jednej strony tradycją blisko dwóch tysięcy lat praktyki Kościoła wraz 

z bogatym uzasadnieniem doktryny teologicznej, z drugiej zaś potrzebą zapobiegnięcia 

przekształceniu wyjątku od zasady w zasadę.  

W § 4-5 zaproponowano określenie szafarza właściwego do konsekracji krzyżma 

i błogosławienia olejów wraz ze wskazaniem okoliczności, w których akty te miałby mieć 

miejsce. Podkreślono, że szafarzem jest wyłącznie biskup, a jedynie gdy samo prawo albo 

indult Stolicy Apostolskiej tak postanawia – prezbiter. Biskup powinien dokonywać tych 

aktów corocznie w czasie Mszy krzyżma zgodnie z przepisami ksiąg liturgicznych. 

Ponieważ jednak zdarzają się sytuacje, w których konsekracja krzyżma przez biskupa jest 

konieczna częściej, odsyła się do szczegółowych instrukcji Stolicy Apostolskiej, które ta 

wydawałaby dla każdego przypadku, np. dla regionów, w których ze względów 

klimatycznych oleje szybciej się psują lub gdyby okazało się, że nagle trzeba ponownie 

konsekrować krzyżmo (np. katastrofa naturalna, która doprowadziła do zniszczenia jego 

zapasu). Nie wspomina się tu o częstszym błogosławieniu oleju chorych i katechumenów, 

gdyż tę sytuację wystarczająco zabezpiecza § 5 projektowanego kanonu. Wskazuje się 

w nim, że zarówno olej chorych, jak i olej katechumenów pobłogosławić może w przypadku 

konieczności każdy prezbiter, jednak tylko podczas celebracji namaszczenia. Gdy idzie 

o olej chorych odpowiada to przepisowi kan. 1000 nr 2 KPK/83. Z jednej strony wprowadza 

zatem restrykcję w odniesieniu do oleju katechumenów, zezwalając na jego 

pobłogosławienie przez prezbitera tylko w wypadku konieczności, z drugiej uzupełnia lukę, 

gdy idzie o celebrację chrztu dzieci. Tak wskazane przypadki wyczerpywały by desygnat 

ipso iure wskazany w § 4, doprowadzając do usunięcia z ustawy upoważnienia dla 

prezbiterów zrównanych w prawie z biskupem diecezjalnym. Ze względu na te propozycje 

należałoby usunąć kan. 888 § 2 i kan. 1000 KPK/83.  
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Dwa ostatnie paragrafy projektu (§ 6 i § 7) znajdują swój odpowiednik w ostatnim 

zdaniu § 1 i w § 2 kan. 847 KPK/83, z tą różnicą, że w § 7 mowa już nie tylko o proboszczu, 

lecz o prezbiterze, a szczególnie proboszczu. Wynika to z faktu, że olejami świętymi 

posługują się obecnie nie tylko proboszczowie, lecz także wikariusze, rektorzy kościołów 

nieparafialnych, kapelani itp. Tylko w części ich posługa sakramentalna jest uzależniona od 

pośrednictwa proboszcza, a zależnie od konkretnego przypadku niekiedy jest zlecana 

bezpośrednio przez ordynariusza. W ostatniej części § 7 znalazło się upoważnienie do 

noszenia ze sobą olejów świętych, nie zaś tylko oleju chorych (jak w kan. 1003 § 3 KPK/83).  

Zaproponowany kanon w sposób kompleksowy regulowałby posługiwanie się 

olejami świętymi od strony kanonicznej we wszystkich sakramentach i sakramentaliach, 

w których są one stosowane. Dalsze dyspozycje szczegółowe o charakterze prawa 

liturgicznego należałoby umieścić w odpowiednich księgach liturgicznych.  
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Summary 

Holy Oils in the celebration of the sacraments 

according to the Latin Church’s law 

 

The Church's tradition has taught that during the celebration of the sacraments, through the 

visible sign of anointing with oil, the grace of spiritual anointing should be visible, which, 

through the power of the Holy Spirit, fills the soul with His gifts, heals the soul and brings 

refreshment. The liturgy of the Latin Church distinguishes three types of oils, which it also 

calls saints: holy chrism, the oil of the sick and the oil of catechumens. The first two of them 

are also a matter (materia remota) of the sacraments of Confirmation and Anointing of the 

Sick. Moreover, holy chrism is used in administering baptism and the sacrament of holy 

orders to the degree of presbyterate and episcopate (and also in the anointing of the church 

and the altar in the rite of dedication). Adults are anointed with the oil of catechumens during 

the preparation for baptism and children also are anointed with this oil during the celebration 

directly before the liturgy of this sacrament. 

The aim of the dissertation is to present the norms of church law concerning the use of holy 

oils in the celebration of the sacraments in the Latin Church. The basic thesis of the work is 

the statement that the standards for the use of holy oils have come a long evolutionary path 

from the gradual emphasis on the numerous requirements for the validity and liceity of their 

blessing (or consecration) and their use in the service of sanctification to some kind of 

diminishing their importance in the era of reform after the Second Vatican Council by 

introducing numerous exceptions to the general rules. 

The arguments for justifying this thesis were to a large extent provided by the analysis of 

not only legal sources, but also materials from the works of the Pontifical Commission of 

the Preparation of Code of Canon Law of 1917 (Pontificia Commissio Legibus Canonicis in 

Unum Redigendis), and then The Consilium for the Execution of the Liturgy Constitution 

(Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia) and the Sacred 

Congregation for Divine Worship (Sacra Congregatio pro Cultu Divino), to finally follow 

the work on the preparation of the 1983 post-Conciliar Code of Canon Law, which was led 

by the Pontifical Commission for the Renewal of the Code of Canon Law (Pontificia 

Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo). 
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This work has been divided into five chapters with the conclusion. The first chapter attempts 

to answer the question what are holy oils in genere, i.e. what elements of the visible world - 

natural elements - the Church chose to be the basis for preparing holy oils from them, and 

what makes these substances become holy oils. Therefore, the first part of the chapter 

analyzes the evolution of the standards defining what kind of oil can be used as the basis of 

olea sacra. In a sense, we can speak of a kind of revolution that took place in this area after 

the Second Vatican Council. This issue is joined, as it were, organically by the matter of 

balsam, which is a component of the sacred chrism. The chapter ends with considerations on 

blessing or consecration, which transform ordinary material substance into holy oil, and thus 

an instrument of sanctification through the sacraments. 

From the last point of chapter one, three chapters flow in a way. The second chapter is 

devoted to the minister of blessing or the consecration of holy oils, that is, who is empowered 

to use the power of ordination to make ordinary oil or balsam oil, respectively, the oil of the 

sick and catechumens, and the holy chrism. The presentation of the development of norms 

and contemporary legislation began with the minister of the consecration of the chrism, as 

this oil enjoys the greatest respect in the tradition of the Latin Church. It can be consecrated 

by a bishop, but the possibility of the presbyter making this act was also analyzed. The issue 

of the minister of the blessing of the sick oil was presented further, divided into four 

important historical periods: to the Code of Canon Law of 1917 (1), after the promulgation 

of this law (2), during work on the reform of law and liturgy after Vatican II (3) and in the 

Code of Canon Law of 1983 currently in force (4). The ministry of the blessing of 

catechumens' oil at various times has involved either the consecration of the chrism or the 

benediction of the oil of the sick, and is therefore discussed in the last section of this chapter. 

Chapters three and four are intended to answer the question of how an authorized minister 

has blessed and consecrated the oils so that they may be called holy oils. The third chapter 

discusses the development of the oil liturgy from the earliest sources of the Roman liturgy 

to the post-Tridentine Roman Pontifical, in use until the mid-twentieth century. In this area, 

we can talk about the layering of rituals and enriching them with additional elements, which, 

in order to emphasize the importance of oils, in a way lead to a misunderstanding of the 

nature of this act. For in this period, a special Mass for the consecration of the Chrism is lost 

from the life of the Church, and the rite of oils itself becomes only one of several elements 

of the cathedral liturgy of Holy Thursday. Chapter four begins with the restoration of the 
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Chrism Mass in 1956 by Pope Pius XII (1939-1958). Then the process of reforming the rites 

of consecration and the blessing of oils in the post-conciliar liturgical reform was discussed. 

This chapter ends with considerations on the order of the Chrism Mass currently in force in 

the Roman Rite, along with an indication of the possibility of making oils outside of its 

celebration. 

The fifth chapter focuses on the use of holy oils in concreto in the celebration of individual 

sacraments: baptism, confirmation, anointing the sick, and ordination. This key also shows 

the internal division of a chapter. The oil of catechumens and chrism are used in the 

celebration of Baptism, according to the pre-baptismal anointing and the anointing between 

the explanatory rites. In the case of the sacraments of Confirmation and the Anointing of the 

Sick, anointing with oil is a sacramental matter, therefore, after the presentation of the rite 

of anointing itself, it was necessary in these cases to address the issue of the impact of the 

fulfilment of specific conditions prescribed in the law on the validity of the sacrament. 

Sacred chrism is also used to anoint the hands of priests and the head of a bishop during 

sacramental ordination. Despite some historical controversy about the impact of the defect 

of an elect's anointing at episcopal consecration, nowadays both the presbyterate and the 

episcopate should be referred to as an explanatory rite, without affecting the validity or 

nullity of ordinations. 

The considerations presented in the main part of the thesis are crowned with conclusions de 

lege lata and de lege ferenda, among which the most important is the proposal of a new 

canon on holy oils, which could replace the current can. 847 of the Code of Canon Law. 

 

 

 


