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SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z XXVIII SYMPOZJUM LITURGICZNEGO
(Ląd nad Wartą, 17 października 2014)

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, 17 
października 2014 roku, w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lą-
dzie nad Wartą, odbyło się kolejne XXVIII Sympozjum Liturgiczne pod patronatem Towarzystwa 
Naukowego Franciszka Salezego i ks. dra Marka Chmielewskiego SDB – Inspektora Pilskiej Prowin-
cji Salezjanów. Tegoroczne spotkanie naukowe przebiegało pod hasłem: Świadomość eucharystyczna 
wczoraj i dziś. 

Sympozjum zgromadziło duchownych i świeckich reprezentujących różne ośrodki naukowe, 
księży kwinkwenistów oraz kleryków przygotowujących się do kapłaństwa z czterech seminariów 
duchownych. Wzięło w nim udział około 70 osób. Gościem honorowym tegorocznego sympozjum 
był ks. bp dr Stefan Cichy – emerytowany Biskup Legnicki, członek Komisji do spraw Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów przy Episkopacie Polski, której był przewodniczącym przez dwie kaden-
cje (2001-2011).

Otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB (UKSW), Rektor Wyż-
szego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą, po którym or-
ganizator przywitał wszystkich przybyłych gości, przedstawił sylwetki naukowe prelegentów oraz 
wprowadził uczestników w tematykę sympozjum. W pierwszej sesji głos zabrali: ks. prof. UŚ dr hab. 
Andrzej Żądło na temat: Wpływ uwarunkowań kulturowych na pobożność eucharystyczną oraz ks. 
prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO) na temat: Pełne, czynne i owocne uczestnictwo w Eucharystii. 

Pierwszy prelegent w swoim wykładzie omówił w skrócie kształtowanie się kultu euchary-
stycznego na przestrzeni wieków. Początkowo kult ten wyrażał się w szacunku wobec postaci konse-
krowanych. Od V wieku były one przechowywane w zakrystiach w tabernakulach z przeznaczeniem 
na wiatyk dla osób umierających. Tabernakula – jak wskazał prelegent – stały się ogniwem przejścia 
ku publicznemu kultowi eucharystycznemu w całym Kościele. Momentem przełomowym w jego 
rozwoju była wypowiedź Soboru Laterańskiego IV o realnej obecności Jezusa Chrystusa w konse-
krowanych postaciach. Słuchacze dowiedzieli się, że na jakość kultu eucharystycznego miały wpływ 
następujące czynniki, zarówno pozytywne, jak i negatywne: ciągle zmieniająca się mentalność wier-
nych, sytuacja Kościoła, rozumienie liturgii jako misterium tremendum oraz wprowadzenie w XII 
wieku w Belgii uroczystości Bożego Ciała. To ostatnie stało się pożywką dla natychmiastowego roz-
woju w całym Kościele kultu eucharystycznego. Wprowadzono procesje teoforyczne, bractwa eu-
charystyczne, wystawienia i nawiedzenia Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, kongresy 
eucharystyczne, co trwa i rozwija się do dnia dzisiejszego. Podsumowując swoje wystąpienie, prele-
gent zakończył istotnym stwierdzeniem, że wszystkie nabożeństwa eucharystyczne winny zgadzać 
się z liturgią, to znaczy z niej wypływać i do niej prowadzić.

Kolejny prelegent zaprezentował w swoim wystąpieniu możliwość praktycznego zastosowania 
zaleceń soborowej konstytucji o liturgii Sacrosanctus Concilium, która zachęca, aby każdy uczestni-
czący w liturgii brał w niej udział w sposób pełny, czynny i owocny. Aby się to mogło dokonać, ko-
nieczna jest troska duszpasterzy o kształtowanie w wiernych świadomości eucharystycznej począw-
szy już od samej terminologii (zanika świadomość osobowej obecności Chrystusa w Eucharystii), 
wyjaśniania jej znaczenia oraz zachęcania w liturgii słowa do jej głębszego przeżywania. Obecni na 
wykładzie duszpasterze zostali zachęceni do okazywania wraz z wiernymi dziękczynienia Panu Bogu 
za niezliczone dobrodziejstwa, które od Niego nieustannie otrzymują. Pomocą może być prefacja 
mszalna, która jest cennym źródłem motywów dziękczynnych. Istotnym elementem pastoralnego 
oddziaływania na wiernych jest kształtowanie świadomości, że Eucharystia, w której uczestniczą, nie 
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kończy się wraz z wypowiedzeniem przez kapłana słów rozesłania: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, ale 
trwa i powinna trwać dalej w ich życiu. Wiąże się to z wyrobieniem w sobie habitualnej zdolności po-
legającej na permanentnej postawie gotowości do radykalizmu życia zgodnego z wolą Bożą według 
przykazań Bożych. Według prelegenta, pomocą w tym względzie jest Eucharystia, w czasie której 
wszyscy wierni wraz z hostią składają na patenie swoją wolę. 

Po dwóch wykładach był przewidziany czas na dyskusję, który stworzył uczestnikom sympo-
zjum okazję do poruszenia pewnych kwestii pastoralnych związanych z celebrowaniem Eucharystii 
oraz z pobudzaniem i ożywianiem mentalności eucharystycznej w wiernych. Pojawiły się między 
innymi wątki dotyczące: używania środków audiowizualnych w czasie liturgii, takich jak smartfo-
ny i tablety, sytuacji wyjątkowych związanych z niewystarczającą ilością jednej postaci do spożycia 
przez celebransów koncelebrujących Przenajświętszą Ofiarę oraz Komunii Świętej udzielanej nie-
mowlętom w Kościołach wschodnich.

Centralnym momentem sympozjum liturgicznego była uroczysta Eucharystia koncelebrowa-
na pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. bpa dra Stefana Cichego, którą odprawił za śp. ks. prof. 
Adama Duraka, pomysłodawcę, inicjatora i organizatora Lądzkich Sympozjów Liturgicznych. Litur-
gia została ubogacona przez śpiew chóru seminaryjnego pod dyrekcją ks. Marcina Balawandra SDB.

W drugiej sesji, poobiedniej, głos zabrali: ks. dr Janusz Nowiński SDB na temat: Teologia Eu-
charystii w sztuce sakralnej, ks. dr hab. Erwin Mateja (UO) na temat: Teologiczna odnowa znaków 
w Eucharystii, ks. dr Radosław Błaszczyk SDB: Liturgia jako ars celebrandi oraz ks. bp dr Stefan 
Cichy na temat: Aktualne prace Komisji Liturgicznej przy Konferencji Episkopatu Polski.  Pierwszy 
prelegent II sesji w swoim wystąpieniu skupił się na ukazaniu odzwierciedlenia teologii euchary-
stii w sztuce sakralnej. Ukazał słuchaczom, że świadomość świętości chleba i wina zakorzeniona 
w mentalności chrześcijan już od pierwszych wieków suponuje szacunek oddawany konsekrowa-
nym podczas Eucharystii świętym postaciom. Przekłada się to również na to, że na przestrzeni 
wieków dbano, aby – obok piękna sztuki świątyń sakralnych przeznaczonych do sprawowania 
czynności liturgicznych – troszczono się również o piękną formę wykonania naczyń liturgicznych. 
Prelegent zaprezentował słuchaczom serię fotografii przedstawiających naczynia liturgiczne na-
leżące do tak zwanej kategorii vasa sacra. Wśród nich znalazły się między innymi: Pyxis z kości 
słoniowej z V wieku przechowywane w Berlin State Museums czy szkatułki z przełomu IV i V wie-
ku oraz wiele innych. Na ich przykładzie prelegent ukazał, że naczynia liturgiczne na przestrzeni 
historii Kościoła zawierały typologię chrześcijańską zarezerwowaną Corpus Christi. Wskazał rów-
nież, że naczynia liturgiczne często były symbolem grobu Pańskiego. Godnym zauważenia według 
prelegenta był również motyw dextera Dei (prawica Boża), który przedstawia krzyż, co wskazuje 
na motyw ofiarniczy Eucharystii, oraz skierowaną ku górze rękę gotową do błogosławieństwa, 
którego w czasie każdej Eucharystii udziela wiernym Jezus Chrystus. Na koniec swojego wykładu 
prelegent zaprezentował teologiczne znaczenie naczyń liturgicznych używanych w Wyższym Se-
minarium Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. 

Drugi prelegent II sesji w swoim wystąpieniu skupił się na ukazaniu teologicznych znaków 
obecnych w odnowionej  po Soborze Watykańskim II liturgii Eucharystii. Zaproponowany prele-
gentowi temat okazał się – jak zaznaczył sam mówca – bardzo bogaty. Z tego powodu został po-
traktowany tylko fragmentarycznie.  Wykład mówił o potrzebie formacji eucharystycznej nie tylko 
u kapłanów, ale również u wiernych, aby wszyscy uczestniczący w Eucharystii posiadali świadomość 
misterium, w którym biorą udział. Z tego powodu należy mówić o tym, że Chrystus wykonuje swój 
urząd kapłański poprzez liturgię i to w niej, pod osłoną znaków widzialnych i niewidzialnych, uświę-
ca się Kościół oraz ma miejsce uwielbienie Boga. Prelegent wskazał, że znakowość liturgii dotyczy 
tych dwóch wymiarów. W liturgii wszystko jest znakiem, gdyż jest ona ze swej natury światem świę-
tych znaków. Sobór Watykański II sugerował odnowę tych znaków, które poprzez wieki przestały 
być jasne dla człowieka. Prelegent zaprezentował znakową rolę osób celebrujących Eucharystię, czyli 
zgromadzenie liturgiczne, a w nim osoby, które spełniają funkcje i posługi. Począwszy od Chrystusa 
– głównego Celebransa, następnie biskupa, prezbitera i diakona. W dalszej części została zaprezento-
wana znakowa wymowa miejsca sprawowania Eucharystii (ołtarz, miejsce przewodniczenia, ambo-
na) wraz z przedstawieniem ich teologicznego znaczenia. Pod koniec referatu prelegent ukazał teo-
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logiczną wymowę niektórych wybranych elementów Mszy świętej, takich jak: procesja, ucałowanie 
ołtarza, znak krzyża, milczenie, modlitwa wiernych i wiele innych. Prelegent zachęcił słuchaczy, aby 
wyjaśniali wiernym te znaki liturgiczne oraz dbali o ich poprawność, dzięki której ich uczestnictwo 
będzie bardziej czynne, świadome i owocne. 

Kolejnym prelegentem był ks. dr Radosław Błaszczyk SDB. W swoim wystąpieniu przed-
stawił zagadnienie Ars celebrandi, czyli sztukę celebrowania, które jak zaznaczył swym zasięgiem 
znaczeniowym po Soborze Watykańskim II obejmuje nie tylko celebransa, ale również wszystkich 
wiernych uczestniczących w liturgii. Z tego powodu zadaniem duchownych jest umożliwienie 
wszystkim przeżywającym liturgię – jak zachęca konstytucja soborowa o liturgii Sacrosanctum 
Concilium – uczestniczyć w niej w sposób czynny, świadomy i owocny.  Prelegent nie rozwijał 
tego zagadnienia, gdyż zostało one już omówione przez przedmówców. W dalszej części prelegent 
zaprezentował ars presidendi, które jest częścią ars celebrandi i odnosi się tylko i wyłącznie do ce-
lebransów. Zostały wymienione i przedstawione negatywne postawy kapłanów przewodniczących 
liturgii Mszy świętej, które są źródłem zgorszenia wiernych, a nawet osłabienia wiary i związku 
z Kościołem. Następnie prelegent ukazał potrzebę posiadania przez celebransa podstawowej wie-
dzy teologicznej, która się przekłada na konkretne zachowania i postawy. W dalszej kolejności 
wskazał słuchaczom na ważność prawidłowego i pięknego celebrowania najważniejszej tajemnicy 
wiary, jaką jest Eucharystia, gdyż w czasie jej trwania każdy jej uczestnik ma prawo doświadczyć 
spotkania z Bogiem oraz doświadczyć przedsmaku liturgii niebieskiej, którą każda Eucharystia ze 
swej natury zapowiada i do której prowadzi.

Honorowy gość omawianego sympozjum, ks. bp dr Stefan Cichy, zapoznał uczestników z ak-
tualnymi pracami Komisji Liturgicznej przy Episkopacie Polski. Obecnie jej priorytetowym zada-
niem jest trwające już spory czas tłumaczenie z języka łacińskiego zatwierdzonego przez Kongrega-
cję Dyscypliny i Sakramentów Świętych nowego wydania Mszału Rzymskiego. Obecnie prace zostały 
przyspieszone. Pozostały jeszcze do zredagowania formularze mszalne Mszy świętych obrzędowych 
oraz Mszy za zmarłych. Ponadto Komisja Liturgiczna zajmuje się także przeredagowaniem innych 
ksiąg liturgicznych, między innymi Lekcjonarza oraz Liturgii Godzin. Pierwszy tom Lekcjonarza 
już drugi rok oczekuje na zatwierdzenie w Kongregacji Dyscypliny i Sakramentów Świętych w Wa-
tykanie. Kolejne tomy również są już zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski i zostały 
przekazane do Kongregacji. Jeśli chodzi o księgę Liturgii Godzin, to opublikowano drugie wydanie 
tomu dodatkowego oraz poprawiony tom wakacyjny zawierający uaktualnienia nowych wspomnień 
liturgicznych. Drugie wydanie pierwszego  tomu zostało wydane, zaś kolejne oczekują na przereda-
gowanie. Ponadto, została przetłumaczona księga Obrzędów profesji zakonnej i przekazana do za-
twierdzenia przez Kongregację. Wkrótce ukaże się Księga Posług (lektoratu i akolitatu), której do tej 
pory w Polsce nie było. Ks. bp Stefan Cichy przypomniał uczestnikom o wydanych przez Konferencję 
Episkopatu Polski wskazaniach odnośnie do materii Eucharystii i zachęcił, aby je wcielać w życie. 
Ponadto prelegent zapoznał słuchaczy z obecnie opracowywanymi przez wspominaną już komisję 
dwoma dokumentami: Wskazaniami odnośnie do sprawowania posługi egzorcysty oraz Wskazaniami 
dotyczącymi Mszy świętej sprawowanej w małych grupach. Ponadto zostały przetłumaczone teksty li-
tanii chrystologicznych. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed Komisją Liturgiczną jest przygotowa-
nie tekstów mszalnych liturgicznego wspomnienia bł. Jana XXIII oraz opracowanie Martyrologium.

Podsumowania obrad dokonał organizator Lądzkiego Sympozjum Liturgicznego. W swoim 
finalnym wystąpieniu podziękował wszystkim prelegentom za przybliżenie słuchaczom zapropono-
wanego tematu. Słowa uznania wyraził wszystkim przybyłym na sympozjum oraz gospodarzom, 
którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Zapowiedział również kolejne 
przyszłoroczne spotkanie naukowe, które będzie omawiać sakrament pokuty i pojednania. Można 
żywić nadzieję, że będzie cieszyło się równie wielkim zainteresowaniem w środowisku osób duchow-
nych, jak i świeckich, dla których liturgia jest najważniejszym momentem spotkania z niewidzialnym 
wszechmogącym Bogiem i Jego miłością miłosierną.

Ks. Radosław Błaszczyk SDB
WSD TS, Ląd nad Wartą


