OD REDAKCJI
Echa obchodów 50-lecia Konstytucji o liturgii świętej
Ważnym wydarzeniem grudnia ub. roku była 50. rocznica ogłoszenia soborowej
Konstytucji o liturgii świętej. Z tej okazji odbyło się szereg kongresów i sympozjów
naukowych, o których informowaliśmy w poprzednim numerze „Anamnesis”. Wskazywano w nich na rzeczy dokonane oraz na perspektywy dalszego rozwoju rozpoczętego dzieła. Po zakończeniu redakcji 76 numeru naszego biuletynu jeszcze
w grudniu, a także w lutym tego roku odbyły się kolejne sympozja z okazji jubileuszu
soborowej Konstytucji o liturgii. Szczególne miejsce zajmuje tu sympozjum naukowe
zorganizowane przez Papieski Uniwersytet Laterański w dniach 18-20 lutego 2014 r.
Do uczestników tego sympozjum skierował przesłanie papież Franciszek, a poprzedziła je w dniu 13 lutego 2014 r. konferencja prasowa w watykańskiej Sala Stampa,
na której głos zabierali kard. Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, abp Artur Roche, sekretarz tejże Kongregacji
i bp Enrico dal Covolo SDB, rektor Uniwersytetu Laterańskiego.
Szereg artykułów w bieżącym numerze ma związek z 50-leciem Sacrosanctum
Concilium, inne są wyrazem realizacji wskazań zawartych w tym pierwszym dokumencie Soboru Watykańskiego II.
W dziale: NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO umieszczone są: Przesłanie papieża
Franciszka do uczestników rzymskiego sympozjum z okazji 50-lecia Konstytucji
Sacrosanctum Concilium, Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2014 r., Jego
katechezy o sakramentach chrztu, bierzmowania, Eucharystii, sakramentu pokuty
i pojednania i sakramentu namaszczenia chorych wygłaszane w czasie audiencji
środowych oraz katecheza o znaczeniu Wielkiego Postu wygłoszona w tegoroczną
Środę Popielcową.
Dział: DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ zawiera kilka dekretów wydanych przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Są to: Dekret
ogłaszający kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża i św. Jadwigi Śląskiej
w Legnickim Polu (diecezja legnicka) bazyliką mniejszą, Dekret zatwierdzający teksty
Liturgii godzin na wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej dla diecezji
włocławskiej, Dekret zatwierdzający polski przekład księgi Obrzędy ustanowienia
lektorów i akolitów oraz przyjęcia kandydatów do diakonatu i prezbiteratu oraz Dekret
ogłaszający kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie (diecezja
tarnowska) bazyliką mniejszą. Publikujemy w tym dziale również list Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji w sprawie zorganizowania w diecezjach całodobowej okazji do spowiedzi połączonej z adoracją eucharystyczną zwanej „24 godzin dla Pana”.
W dziale: NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII umieszczone są cztery listy pasterskie i dodatek do dokumentu „Wskazania w sprawie materii Eucharystii” dotyczący licencji dla producenta hostii i komunikantów. Są tu: listy pasterskie abpa Józefa
Michalika i bpa Andrzeja Dziuby na Wielki Post, list abpa Wiktora Skworca z okazji
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Światowego Dnia Chorego i list abpa Józefa Michalika Uczyńmy Eucharystię zaczynem wiary i ewangelizacji.
Dział zatytułowany: FORMACJA LITURGICZNA zawiera cztery artykuły. Ks.
Czesław Krakowiak przedstawia niektóre postulaty dotyczące liturgii w votach polskich biskupów na Sobór Watykański II, ks. Krzysztof Frąszczak pisze na temat katabatyczno-anabatycznego wymiaru słowa Bożego w celebracjach liturgicznych, ks.
Stanisław Szczepaniec zajmuje się tematem Ceremoniał liturgicznej posługi biskupa
a Ceremoniał zgromadzenia liturgicznego, zaś ks. Marian Pisarzak MIC podaje
komentarz liturgiczny do Święta Matki Bożej Licheńskiej.
W dziale: DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE znajdują się życzenia o. Nikodema Kilnara OSPPE i program V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Muzyków Kościelnych
na Jasną Górę. Tam też Czytelnik znajdzie praktyczne uwagi ks. Carlos Encina
Commentz: Kiedy i w jaki sposób odwoływać się do Penitencjarii Apostolskiej?
W tym dziale są też odpowiedzi na pytania skierowane do Komisji.
Dział: INFORMACJE zawiera krótsze lub dłuższe wiadomości dotyczące wydarzeń liturgicznych w ostatnich miesiącach. Jest tu mowa o nowym polskim miesięczniku liturgicznym „Od Słowa do Życia” wydawanym przez Edycję św. Pawła. Jest
także obszerna relacja o sympozjum z okazji 50-lecia Konstytucji o liturgii, które odbyło się w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie w dniach 18-20 lutego
2014 r. Są tu też krótkie relacje o spotkaniu liturgicznym seminarzystów w Rzymie
w dniach 28-30 grudnia 2013 r. i o finale Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej
w Sandomierzu. Czytelnik znajdzie tu również wiadomości o liturgiście opolskim ks.
prał. Rudolfie Pierskale, który został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej
i o zeszłorocznym sympozjum we Frankfurcie n. Menem na temat: 50 lat Sacrosanctum Concilium – Bilans i perspektywy. Na końcu tego działu Czytelnik znajdzie liturgiczne nowości wydawnicze.
W dziale: ZMARLI znajduje się wspomnienie o zmarłym w grudniu 2013 r. kompozytorze Wojciechu Kilarze (1932-2013).

Bp Stefan Cichy
Legnica, dnia 9 marca 2014 r., w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu.

