
KRZYŻ I ŚWIECE 

 „Spoglądając w stronę prezbiterium, w różnych kościołach i 

kaplicach możemy zauważyć dużą różnorodność w umiejscowieniu 

krzyża ołtarzowego. Stoi on na środku lub na boku mensy ołtarza, przed 

ołtarzem po prawej lub lewej stronie, z tyłu ołtarza, w znacznej odległości 

od niego albo leży na środku ołtarza. Nieraz spotyka się krzyż wiszący 

nad ołtarzem albo na ścianie za ołtarzem. W niektórych kościołach za 

krzyż ołtarzowy uznaje się ten, który stoi nad tabernakulum. Krzyże są 

różne co do wielkości i kształtu, a także posiadają różną figurę Chrystusa 

ukrzyżowanego. Aktualne przepisy wskazują, że:  

Na ołtarzu lub w jego pobliżu ma się znajdować krzyż z 

wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Ogólne wprowadzenie do 

Mszału rzymskiego, Poznań 2004, nr 117, s. 48 (dalej: OWMR). 

Przyniesiony w procesji krzyż z wizerunkiem Chrystusa 

ukrzyżowanego można ustawić obok ołtarza, aby pełnił funkcję 

krzyża ołtarzowego, który winien być tylko jeden. W przeciwnym 

razie należy krzyż procesyjny ustawić w godnym miejscu. Tamże, 

nr 122, s. 50. 

1. Krzyż procesyjny krzyżem ołtarzowym  

W Kościele łacińskim w pierwszych dziesięciu wiekach 

chrześcijaństwa krzyża na ołtarzu nie stawiano. W V wieku zaczęły 

pojawiać się krzyże wiszące nad ołtarzem… Natomiast krzyże 

procesyjne, chociaż znane już pod koniec IV wieku, zaczęto stawiać przy 

ołtarzu nieco później….   

W Kościele zachodnim krzyż przy ołtarzu pojawił się znacznie 

wcześniej niż krzyż na ołtarzu. Pierwszy z nich spotyka się już w V wieku 

i jest nim krzyż procesyjny. Pierwotnie nie posiadał on wizerunku 

Chrystusa i nie był obiektem czci podczas sprawowania Eucharystii. 

Pierwsze informacje o umieszczaniu krzyża na ołtarzu pochodzą z XI 

wieku…. 



W trakcie trwania Soboru Watykańskiego II przewidziano 

możliwość stawiania krzyża obok ołtarza, a kilka lat później 

zadecydowano, że krzyż procesyjny może być uznany za krzyż 

ołtarzowy”. O. Kazimierz Lijka OMI – Krzyż na ołtarzu lub obok niego. 

W Uroczystość Bożego Narodzenia 2020 roku, w naszym kościele 

parafialnym, zmieniła się aranżacja ołtarza. Dotychczasowy krzyż nie 

spełniał wymogów liturgicznych. Krucyfiks ma zawsze przedstawiać 

postać cierpiącego i ukrzyżowanego Chrystusa, który składa ofiarę 

swojego życia za zbawienie całej ludzkości. Dotychczasowy krzyż 

ukazywał raczej zmartwychwstałego i triumfującego Chrystusa, z 

podniesionymi rękami w górę. Na uprzednim wizerunku nie były 

wyeksponowane rozciągnięte ręce i zanikł akt zbawczy i odkupieńczy 

Jezusa Chrystusa.  

2. Świece liturgiczne 

Świece liturgiczne mają niezwykle ważne znaczenie dla 

celebrowania obrzędów religijnych. Najczęściej stosowane w Liturgii są 
świece ołtarzowe, świece roratnie, gromnice, paschał i akolitki. Akolitki 

są to lichtarze z palącymi się świecami - niesione przez ministrantów 
podczas procesji - obok krzyża. W tym miejscu pragnąłbym 

wypowiedzieć się w dwóch kwestiach: 

a. Do tej pory w prezbiterium naszej świątyni zapalano dwie świece 

przy ołtarzu na czas sprawowania Eucharystii, a w niedziele i 

święta, za krzyżem, niesione były również dwie akolitki. Ta akcja 

liturgiczna przysparzała pewne trudności. Z niesionych świec – 

akolitek często rozlewał się wosk na wykładzinę podłogową, 

trudny do wybawienia. Jedyną racjonalną opcją pozostawała 

wymiana świec wypełnionych nierozlewaną cieczą, którą jest 

parafina.  
 

b. Wszystkie świece w prezbiterium maja swoją plastykową 

obudowę, lecz co pewien czas należy wymieniać wkłady 

(specjalne części), które podtrzymują unoszący się płomień. 



Niestety, żywotność wkładów podczas sprawowanej Liturgii w 

naszym kościele nie trwa długo i na przestrzeni pięciu/sześciu 

tygodni trzeba je wymieniać i zakupywać nowe. Częste użycie 

świec przekłada się na koszty ich zakupu, a ceny w dzisiejszych 

czasach rosną z astronomiczną prędkością. I znowuż jedynym 

rozsądnym rozwiązaniem było zakupienie sześć nowych świec, 

które są uzupełniane parafiną o niskich kosztach eksploatacji. 

Jeden duży pojemnik tej cieczy wystarczy do uzupełnienia 

wszystkich świec co najmniej na półtora roku.    
  

c. Począwszy od tego roku, w czasie adoracji eucharystycznej 

monstrancja będzie wystawiana na głównym ołtarzu 

(soborowym). Przepisy liturgiczne określają, że przy 

wystawieniu Najświętszego Sakramentu zapala się cztery albo 

sześć świec; to jest tyle, ile w czasie Mszy świętej. Nowo 

zakupione świece spełniają wszelkie normy liturgiczne; zapalone 

przed rozpoczęciem Mszy św. będą oświecały ołtarz również na 

czas adoracji Pana Jezusa wystawionego w monstrancji do 

publicznego uwielbienia.  

 

Głęboko wierzę, że nowe akcesoria liturgiczne (krzyż procesyjny i 

świeczki) z wkładami na parafinę przysłużą się do pobudzenia kultu 

Bożego, upiększą sprawowaną Liturgię oraz umilą nam czas spędzony na 

modlitwie w naszym pięknym Domu Bożym.  

 

 Całkowity koszt sprzętu liturgicznego wyniósł $ 10,491.62. Zakup 

krzyża procesjonalnego pochodzi z prywatnej donacji. Na dzień 

dzisiejszy zebrano kwotę $ 5,845.00 i pozostało do spłacenia $ 4, 646.62. 

Jestem bardzo zbudowany Waszą szczerą hojnością. Jak do tej pory nie 

umieściłem żadnej informacji o zakupie nowych religijnych artykułów, a 

„w międzyczasie” doświadczyłem ofiarnego wsparcia ze strony moich 

drogich parafian. Bóg zapłać za Waszą miłość do naszej świątyni i całej 

Rodziny parafialnej.  
 

Ks. Adam Wróblewicz, CR. 


