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Wstęp
Jeżeli uświadomimy sobie fakt, że psychologia jest nauką, której podstawowym przedmiotem zainteresowania jest człowiek, w szczególności
zaś jego przeżycia i zachowania, domagające się interpretacji w kontekście interakcji międzyludzkich1, to podzielimy z pewnością spostrzeżenie
ks. prof. Manlio Sodiego, mianowicie że do spraw niezwykle ciekawych
należy to, iż wzmiankowana dyscyplina naukowa, która dopiero „w drugiej połowie XIX wieku […] rozpoczęła swój marsz w kierunku progresywnego utwierdzania się w świecie nauki […], w stosunkowo krótkim
czasie […] znalazła się w obrębie zainteresowań liturgii”2. Psychologia
znalazła się w obrębie takich zainteresowań, bo jest jedną z dyscyplin,
które zajmują się religijnością człowieka w ogóle, a w jej ramach również
obrzędowością – spełnianą i respektowaną przez przedstawicieli danej religii.
W zakres każdej obrzędowości wchodzą konkretne czynności i gesty,
znaki i symbole, jakie wykonują i jakimi – z odpowiednią dozą przeżyć
wewnętrznych oraz zewnętrznych – posługują się wyznawcy określonej
religii, w ramach typowego dla każdej z nich kultu. W przypadku kultu sprawowanego przez chrześcijan chodzi przede wszystkim o liturgię,
choć wśród wyznawców Chrystusa znana jest i praktykowana również pobożność pozaliturgiczna. W liturgii jednak, która swymi korzeniami sięga
ziemskiej misji oraz samej osoby Jezusa, i od której pochodzi witalna moc
kultu Kościoła, osiąga swój szczyt i tam znajduje swe źródło wszystko,
co stanowi Kościół, wszystko, czym on żyje, do czego został przez Jezusa
powołany oraz posłany (por. KL 10). Stąd bez liturgii niemożliwe jest wyobrażenie sobie istnienia i rozwoju Kościoła, niemożliwa jest jego misja,
wiara jego członków – jej wzrost i dojrzewanie.
Życiodajna funkcja liturgii – podobnie jak każda życiodajna siła – zakłada sprzyjający dla niej kontekst, domaga się warunków gwarantujących jej rozwój. Na ten fakt zwracał uwagę sam Jezus, gdy z naciskiem
Por. hasło Psychologia, w: Encyklopedia katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in.,
Lublin 2012, kol. 850.
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Zob. pierwszy artykuł niniejszej monograﬁi, zatytułowany Psychologia i kult,
s. 9.
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podkreślał, że do ołtarza trzeba się zbliżać z odpowiednio dysponowanym
wnętrzem (por. Mt 5,23-25), że na liturgię trzeba przychodzić z sercem
odpowiednio przez Boga uprawionym (por. J 15,1), a więc oczyszczonym
i do tego stopnia przemienionym, by gotowe było do bezinteresownego miłowania (por. Mt 5,44-46) i bezgranicznego przebaczania (por. Mt
18,21-22), w niektórych zaś sytuacjach do znoszenia niesłusznych policzków (por. Mt 5,38-39) i darowania więcej, niż ktoś od nas zażąda (por. Mt
5,41).
Samo uczestnictwo w liturgii jest po Soborze Watykańskim II o wiele
dojrzalej rozumiane, a tym samym winno być dojrzalej niż przed tymże
soborem przez chrześcijan przeżywane. Dojrzalej – to znaczy nie tylko
cieleśnie, ale i duchowo, choć z drugiej strony – nie tylko duchowo, lecz
także cieleśnie. Liturgia więc domaga się od nas uczestnictwa teandrycznego, cielesno-duchowego, a oprócz tego nie tylko indywidualistycznego,
lecz przede wszystkim wspólnotowego.
Już powyższe zasygnalizowanie spraw związanych z celebracją liturgii
i uczestnictwem w niej przekonuje do wniosku o tym, jak ważne, a nawet
nieodzowne jawi się dla uczniów Chrystusa gromadzących się na liturgię wsparcie ze strony psychologii (szczególnie psychologii religii), której
przedmiotem dociekań jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie:
1. o motywację nie tylko samej wiary, ale też jej praktykowania i zasilania jej uczestnictwem w liturgii Kościoła w poszczególnych okresach
ludzkiego życia;
2. o doświadczenie życia religijnego, które poczyna się w nas pod wpływem głoszonego kerygmatu, natomiast rodzi się podczas sprawowanej
przez Kościół liturgii i dojrzewa w nas pod wpływem Bożej łaski, oddziałującej na nas w miarę postępowania na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, wspierającego nas w sensownym harmonizowaniu
wszystkich elementów naszej osobowości;
3. o odpowiednią harmonizację postaw (również religijnych) w procesie
dorastania do dojrzałego funkcjonowania człowieka, którego oznaką
powinno być zintegrowane współżycie poszczególnych osób (również
wierzących) z całym społeczeństwem3.
Uświadamiając sobie wagę zasygnalizowanych jedynie w tym wstępie
kwestii, oddajemy do rąk czytelnika książkę poświęconą liturgii, w której szczegóły dotyczące jej sprawowania i przeżywania możemy wniknąć
Por. S. Tokarski, Psychologiczne źródła religijności, w: http://www.psychologia.
net.pl/artykul.php?level=179 (dostęp: 15 V 2014). Szerzej na ten temat zob. J. Kozielecki, Z Bogiem albo bez Boga. Psychologia religii: nowe spojrzenie, Warszawa 1991.
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dzięki psychologii. Niech to monograﬁczne opracowanie przyczyni się
do tego, by misterium wiary upamiętniane w liturgii, było przez każdego
z uczniów Chrystusa osobiście i z coraz większym wyczuciem „dotykane”, by możliwe stawało się jego skuteczniejsze rezonowanie na naszą
codzienność życia i misyjnej posługi, dla której liturgia – z Eucharystią na
czele – stanowi niewyczerpane źródło i najwspanialszy szczyt.
ks. Andrzej Żądło
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