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W rozprawie doktorskiej pt. ,,lllysterium sanctfficationis sakramentu

EucharystIi oraz obrzędu obmycia nóg" autor, ks. Michał Orlicki, podejmuje się

najogótniej mówiąc próby zestawienia i porównania dwóch rożnychrzeczywistoŚci

liturgicznych, jakimi jest Eucharystia i obrzęd obmycia nóg, zwany najczęŚciej

mandatum. Jest to swoista próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dokonuje

się i od czego zaleĘ w nich skutecznośó i owocność tajemnicy uŚwięcenia

(mysterium sanctfficationis). Chodzi równięz o wykazanie, że choć spośród dwóch,

na pozór tak odlegĘch i różnych rzecrywistości, jedynie Eucharystia jest

sakramentem, to jednak obydwa te misteria są dwoma aspektami tej samej

tajemnicy i stanowią po prostu dwa różnę oblicza tej samej rzeczywistoŚci, czyli

Jezusa Chrystusa, ,,Prasakramentu" i Jego pokornej miłości, która bez granic

ofiarowuje się braciom.

Tym, co skłoniło Autora, by dokonaó takiego wł.aśnie zestawienia, jest

wykazana w pracy znamięnita przeszłośó i ranga obrzędu mandątum, sluująca go

już od pierwszych wieków nie w obrzędach Wielkiego Czwartku, a Wigilii

paschalnej, czyli w środowisku trzech sakramentów wtajemniczenia

chrześcijńskiego, nię zaśjednego z wielu sakramentaliów czy fakultaĘwnych (ad

libitum) wielkoczwartkowych obrzędów, jak zv,rykło się postrzegać je dzisiaj. Co

więcej, fakt, że w ramach tejże inicj acji chrześcijańskiej pedilavium było na pęwno

przez wieki jednym z kilku pochrzcielnych obrzędów wyjaśniających, a wśród

chrześcijan Azji Mniejszej, jak sugerują żródŁa, najprawdopodobniej wńną formą

udzielania chrńv, czyni ogromną różnicę w podejściu do tego tematu. Autor zatęm

próbuje vłykazać, że choć obydwa mistęria ńżnią się dziś liturgicznym statusem

i pozycją w hierarchii rytów, to jednak obydwa należą do tego samego, bogatego

skarbca środków zbawczych, jakimi dysponuje święta Matka Kościół, tym

bardziej, że obrzęd obmycia nóg, dziś jedno z wielu sakramentaliów, ustanowił

osobiścię sam'Chrystus. Równiez proba odpowiedzi na pytanie o przyazyny



"nikniĘÓió 
obrzędu lotio pedum zliturgii chrzcięlnej, jego więlowiekowej ,,tułaczki

po obrzeżach liturgii" lub wręcz poza nią, aż w końcu znalezienia się wewnątrz

więlkoczwartkowej Mszy In Coena Domini mogą stanowió cenny i istotny elęmęnt

rozprawy.

Aby osiągnąć postawione cele, Autor w swoich badaniach podejmuje

równiez próbę zgłębienia zwięku pomiędzy kilkoma wypowiedziami Jezusa,

tradycyjnię uzywanymi w teologii Eucharystii. Chodzi o związek między słowami:

,,Jęśli kto spozywa ten chleb, będzie żył na wieki" (J 6, 51b), ,,chleba naszego

powszedniego daj nam dzisiaj" (Mt 6, 11) otaz ,,To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk

22, lgb). Doktorant proponuje dla tych słów znaną w Kościele, choć stosunkowo

rzadko uĘwaną, inną niż powszechnie dominującą (niemal wyłącznie

sakramentalną i eucharystyczną) interpretację. Pomaga to ukazać Eucharystię nie

jako pobożną jedynie i najwznioślejszą ze wszystkich modlitwę czy formę kultu,

jak bardzo często da się słyszeć, ale jako rzecrywistość dynamiczną i paschalną,

która ma moc człowieka przebóstwiać, chrystoformizowaó i uzdalniaó do

naśladowania Chrystusa, który oddaje bez reszĘ Ęeie zabraci. Chodzi tu równiez

o wyartykułowanie, żę nie sarna częstotliwość, ale bardziej świadomośó

przetywania Eucharystii zwiększa jej owocnośó (fructuositas) w Ęciu
chrześcijanina. Tak samo miałaby się ruecz i z obrzędem obmycia nóg i ukrYej

równięż w nim tajemnicy uświęcenia. Nie sama rartga rytu determinuje jego

niezawodną skutecznośó i oczekiwane duchowe skutki, ale szereg wielu innych

czynników - takich, jak chocińby przygotowanie, wewnętrzna dyspozycja czy

nawęt sposób celebracji - na które to czynniki w Ęm studium Autor zwraQauwagę.

Niniejsza rozprawa, choó w założęniu związana z dziedziną teologii

dogmatycznej, może wpisywać się w nurt pogłębionych studiów z sakramentologii

i liturgiki o charakterze komparatywnym i interdyscyplinarnym oraz byó cęnną

pomocą w pracy akademickiej bądź duszpasterskiej w przybliżaniu ochrzczonym

tajemnicy Eucharystii i mandatum orazłączącejje więzi, zawsze mEąc na uwadze

to, co w nich nayńniejsze, czyli mysterium sanctfficationis.
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