VI. INFORMACJE
1. „Od Słowa do Życia” - nowy polski miesięcznik liturgiczny
Edycja Świętego Pawła w Częstochowie wydaje nowy miesięcznik liturgiczny.
Nosi on tytuł „Od Słowa do Życia”. Pierwszy numer na Wielki Post br. już w sprzedaży.
Miesięcznik ten zawiera kompletne teksty liturgiczne na dany miesiąc, wyjątek
pierwszy numer, gdyż obejmuje cały okres Wielkiego Postu. Ta pomoc liturgiczna
zawiera:
- pełne teksty mszalne (czytania i modlitwy),
- wprowadzenie liturgiczne do każdego dnia,
- komentarze do każdego czytania,
- pytania do refleksji.
Tytuł naszego periodyku „Od Słowa do Życia” wskazuje drogę, którą Czytelnik
ma pokonać. Usłyszane w liturgii słowa czytań i modlitw mają stawać się naszym
życiem, mają je przemieniać i kształtować. Miesięcznik proponuje, aby spotkanie ze
Słowem odbywało się na trzech płaszczyznach:
umysłu – który poprzez uważne czytanie i słuchanie Słowa otwiera się na zawartą
w nim prawdę;
woli – która jest wzmacniana przez rozważanie Słowa przy pomocy zamieszczonych komentarzy; dzięki czemu zostajemy ugruntowani w pragnieniu kroczenia za
Jezusem, który jest drogą i wskazuje nam swoim życiem kierunek, w jakim mamy
podążać;
serca – które poruszone Słowem będzie się rozpalało miłością do Jezusa Mistrza
i braci. A miłość ta wyrazi się przez podjęcie konkretnego działania w życiu. Pomocą
w rozpoznaniu, jakie to ma być działanie, mogą być zarówno pytania, które można
znaleźć na końcu każdego dnia, jak również nasze własne poruszenia serca.
W dodatku, który znajdować się będzie na końcu każdego numeru, czytelnicy
znajdą teksty prefacji i modlitw eucharystycznych, które stanowią integralną część
liturgii Mszy św.
W przyszłości redakcja pragnie opatrzyć komentarzami również te teksty oraz objaśnić znaki, gesty i postawy, z którymi spotykamy się podczas celebracji Mszy św.
i innych sakramentów. Pragnieniem redaktorów jest, aby ten nowy miesięcznik stał
się pomocą również dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w codziennej liturgii,
a chcą się nią ubogacić, zrozumieć ją i pogłębić jej znaczenie w swojej codziennej
modlitwie. Mamy nadzieję, że dzięki podręcznemu formatowi z wydawnictwa tego
będzie można skorzystać w różnych sytuacjach dnia codziennego: podczas dojazdów
do pracy, do szkoły, na uczelnię, a także podczas codziennych spotkań sam na sam
z Panem.
Miesięcznik jest konkretnym dziełem apostolskim, które zostało podjęte do zrealizowania w roku obchodów stulecia istnienia wydawnictwa i Towarzystwa Świętego
Pawła.
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Redaktorem naczelnym miesięcznika jest ks. Daniel Łuka SSP, a redaktorem prowadzącym s. M. Iwona Kopacz PDDM.

2. Sympozjum z okazji 50-lecia Konstyutucji o liturgii
w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie
(18-20 lutego 2014)
Sympozjum poprzedziła w dniu 13 lutego 2014 r. konferencja prasowa na Watykanie, w 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 (informacje
o tej konferencji znajdują się na stronie watykańskiej internetowej http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/02/13).
Temat sympozjum, które odbywało się w Aula Magna Papieskiego Uniwersytetu
Laterańskiego, brzmiał „Sacrosanctum Concilium – wdzięczność i zaangażowanie
dla wielkiego ruchu wspólnoty kościelnej”.
Sympozjum rozpoczęło się we wtorek 18 lutego 2014 r. modlitwą przedpołudniową, której przewodniczył arcybiskup Robert Le Gall OSB. Po modlitwie słowa pozdrowienia wygłosił bp Enrico dal Covolo SDB, rektor Uniwersytetu Laterańskiego.
Pierwszej sesji przewodniczył kard. Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W tej sesji wygłoszono dwie relacje. Na temat lektury Soboru Watykańskiego II według adekwatnej hermeneutyki
mówił kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów, a prof. Philippe Chenaux, dyrektor Centrum Studiów i Badań nad Soborem Watykańskim II przy Uniwersytecie Laterańskim, mówił o perspektywie historycznej oraz faktach przed i po Sacrosanctum Concilium. Po referatach miała miejsce dyskusja.
Po południu drugiej sesji przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji
ds. Kanonizacyjnych. W czasie tej sesji o historii tekstu Sacrosanctum Concilium
mówił ks. prof. Angelo Lameri z Uniwersytetu Laterańskiego. Drugi wykład nosił
tytuł „Teologiczne klucze Sacrosanctum Concilium” a wygłosił go ks. prof. Kevin W.
Irwin z Katolickiego uniwersytetu Amerykańskiego w Waszyngtonie. Także po tych
wykładach była dyskusja.
Wieczorem o godz. 18.00 uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu chóru Kolegium Rosyjskiego w Rzymie.
W środę, 19 lutego rano Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej abp Piero Parolín
w bazylice św. Piotra na Watykanie przewodniczył koncelebrze eucharystycznej, po
czym uczestnicy brali udział w audiencji generalnej Ojca Świętego.
Po przerwie południowej odbyła się trzecia sesja, której przewodniczył kard.
Franc Rodé. Dwa kolejne wykłady wygłosili: Martín de Elizalde OSB, biskup St.
Domingo en Nueve de Julio o kluczach duszpasterskich Sacrosanctum Concilium
i kard. Péter Erdö, abp Esztergom-Budapest i prymas Węgier o innych liturgiach
i życiu liturgicznym poza rytem rzymskim po Sacrosanctum Concilium. Po dyskusji
miała miejsce przerwa, a po niej czwarta sesja.
Czwartej sesji przewodniczył kard. Raymond Leo Burke. W czasie tej sesji o na-
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uczaniu liturgii na wydziałach, w seminariach i domach formacji po Sacrosanctum
Concilium mówił biskup Bragança-Miranda – Jose Manuel Garcia Cordeiro, a kierownik urzędu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opat Michael John Zielinski OSB Oliv., przedstawił temat „Sztuka liturgiczna dziś, bilans
i perspektywy. Także po tych wykładach była dyskusja.
Trzeci dzień sympozjum – piątek 20 lutego – rozpoczął się godzinną adoracją eucharystyczną i Jutrznią w bazylice laterańskiej. Modlitwie przewodniczył kard. Agostino Vallini, wikariusz generalny Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej.
Piątej sesji przewodniczył kard. Agostino Vallini. Pierwszy wykład na temat przekładów liturgicznych dwóch instrukcji oraz o liturgicznych i kulturalnych perspektywach wygłosił abp Sydnej kard. George Pell, natomiast o pobożności ludowej i życiu
duchowym katolików 50 lat po Sacrosanctum Concilium mówił abp Savio Hon TaiFai, sekretarz Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
Po dyskusji i przerwie miała miejsce szósta sesja, której przewodniczył kard. Peter
Kodwo Appiah Turkson, przewodniczącej Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Na tej sesji
referat wygłosił abp Michel Marie Calvet z Nouméa. Mówił na temat: „Inkulturacja
w perspektywie istotowej jedności rytu rzymskiego”. Po dyskusji nad tym referatem
miała miejsce przerwa południowa.
Ostatniej siódmej sesji przewodniczył biskup diecezji Leon w Hiszpanii Julián
López Martín. Ta seja stanowiła panel na temat aktualnej sytuacji liturgii mniej znanych. Przedstawiono Liturgię Ambrozjańską (ks. Norberto Valli), Liturgię w Certosie
(ks. Jacques Dupont), Liturgię Hiszpańsko-Mozarabską (ks. Gabriel Ramis Miquel)
i Liturgię z Lionu (ks. Bruno Martin). Po dyskusji i krótkiej przerwie relację końcową
wygłosił sekretarz Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, abp
Artur Riche.
Sympozjum zakończono uroczystą celebracją eucharystyczną w bazylice laterańskiej, której przewodniczył kard. Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

3. Spotkanie liturgiczne seminarzystów w Rzymie,
28-30 grudnia 2013 r.
W dniach 28-30 grudnia 2013 r. w Istituto Maria SS. Bambina w Rzymie odbyło
się XVIII Spotkanie Liturgiczne dla Seminarzystów (XVIII Convegno Liturgico per
Seminaristi). Tematem tego spotkania było: „Sacrosanctum Concilium – między
wspomnieniem a proroctwem”. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę 28 grudnia o godz.
16.00 modlitwą, po której pierwszy wykład nt. „Sobór Watykański II i jego hermenetyka” wygłosił emerytowany prof. Matias Auge z Papieskiego Instytutu Liturgicznego San Anselmo w Rzymie. O godz. 17.30 wykład na temat: „Wymiar teologiczny
liturgii w Sacrosanctum Concilium” wygłosił wykładowca w Instytucie Liturgicznym
Papieskiego Uniwersytetu Krzyża św. w Rzymie ks. Giuseppe Zaccaria. Wieczorem
o godz. 19.00 celebracji Nieszporów przewodniczył bp Claudio Maniago, biskup pomocniczy z Florencji.
W niedzielę, 29 grudnia, celebracji Jutrzni przewodniczył ks. prałat Alfredo di
Stefano, sekretarz Centrum Akcji Liturgicznej. Następnie o godz. 10.00 uczestnicy
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brali udział we Mszy św. sprawowanej w parafii Santa Maria delle Grazie al Trionfale. Przewodniczył jej bp Paolo Selvadagi, biskup pomocniczy sektora Rzym Zachód.
Po Eucharystii uczestnicy udali się na Plac św. Piotra na modlitwę Anioł Pański
z Papieżem. O godz. 15.30 miała miejsce kolejna relacja. Na temat „Wymiar pastoralny liturgii w Sacrosanctum Concilium” mówił o. Giuseppe Midili, dyrektor Urzędu
Liturgicznego Wikariatu Rzymskiego. O godz. 17.00 wysłuchano relacji s. Heleny
Zecchini z Vicenzy. O godz. 18.30 miały miejsce Nieszpory w kościele św. Anny na
Watykanie. Przewodniczył im abp Piero Marini, przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.
W poniedziałek, dnia 30 grudnia o godz. 8.00 sprawowano Eucharystię, a po niej
relację na temat „Jaka przyszłość dla liturgii?” wygłosił bp Lucca Brandolini, emerytowany przewodniczący Centrum Akcji Liturgicznej. O godz. 11.00 nastąpiło podsumowanie spotkania.

4. Sandomierz: Finał Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej
19 grudnia 2013 r. zakończyła się w Sandomierzu XI Diecezjalna Olimpiada Liturgiczna, której tematem była działalność bł. ks. Antoniego Rewery, męczennika
i świadka wiary. Jej hasłem było: „Świętość to pójście z Chrystusem i współdziałanie
z nim”.
Po etapach: szkolnym, parafialnym i dekanalnym do finału diecezjalnego zakwalifikowało się 55 uczniów z klas gimnazjalnych i 22 ze szkół podstawowych.
Uczestników finałowej rozgrywki odwiedził bp Krzysztof Nitkiewicz, który pogratulował młodym zapału do poszerzania wiedzy w zakresie religijnym i liturgicznym oraz poznawania lokalnych świadków wiary.

5. Liturgista opolski ks. prał. Rudolf Pierskała biskupem
pomocniczym diecezji opolskiej
Dnia 7 grudnia 2013 r. papież Franciszek mianował ks. dr hab. Rudolfa Pierskałę,
kanclerza Kurii Opolskiej, biskupem pomocniczym diecezji opolskiej przydzielając
mu stolicę tytularną Semina.
Ks. prałat Rudolf Pierskała urodził się 13 października 1959 r. w rodzinie Alfreda
i Małgorzaty z domu Mitschke. Wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa: Janem, śp.
Albertem i Cecylią dzieciństwo i młodość spędził we wsi Kamionka, należącej do
parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Szkołę podstawową ukończył w 1974 r.
w Mechnicy, a w 1979 r. złożył egzamin dojrzałości, kończąc Technikum Dokumentacji Budowlanej w Kędzierzynie-Koźlu. W tym samym roku wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, które ukończył w 1985 roku.
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie
pracy „Identyfikacja dziecka z bohaterem biblijnym w katechezie”. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 czerwca 1985 roku w katedrze opolskiej z rąk ówczesnego opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka. Po święceniach został wikariuszem
w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (1985-1987).
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W latach 1987-1992 ks. Pierskała odbył studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy
„Adaptacja lekcjonarza do Mszy św. z udziałem dzieci”. Po ukończeniu studiów został
mianowany wykładowcą liturgiki i duszpasterzem akademickim w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu. Po powstaniu w 1994 r. Uniwersytetu Opolskiego został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego tej
uczelni. W latach 1994-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Teologicznego. Od 1992 r. był także wykładowcą liturgiki w Studium Muzyki Kościelnej
w Opolu. W 2008 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej reformie liturgicznej”.
Biskup Nominat w latach 1993-2010 pełnił obowiązki dyrektora Diecezjalnego
Domu Księży Emerytów w Opolu. Później wyjechał na roczne stypendium naukowe
do Rzymu. Od 2011 r. pełni obowiązki kanclerza kurii diecezjalnej i wykładowcy
Wydziału Teologicznego UO. Ponadto jest wikariuszem biskupim ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów. Należy również do Międzydiecezjalnej Komisji Liturgicznej dla Diecezji Opolskiej i Gliwickiej. Jest redaktorem Kalendarza Liturgicznego
Diecezji Opolskiej (od 1994 r.) i biuletynu „Głos pomocnika Komunii świętej” dla
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (od 1999 r.). Był kierownikiem kursów liturgicznych dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz dla fotografów i operatorów
sprzętu audiowizualnego. W latach 2000-2012 był ceremoniarzem biskupim. Jest autorem kilku pozycji książkowych i wielu artykułów.
W 2006 r. został odznaczony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.
Święcenia biskupie ks. prał. Rudolf Pierskała przyjął 11 stycznia 2014 r.
w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Za swoją dewizę biskupią obrał hasło: „Głosić radość Ewangelii” (Gaudium Evangelii nuntiare).

6. Sympozjum we Frankfurcie n. Menem: 50 lat Sacrosanctum
Concilium – Bilans i perspektywy
W dniu 7 grudnia 2013 r. we Frankfurcie n. Menem odbyło się sympozjum z okazji 50 lat Konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II. Organizatorami byli: ks.
Prał dr Eberhard Amon z Niemieckiego Instytutu Liturgicznego w Trewirze i ks. prof.
dr Benedikt Kranemann z Erfurtu, przewodniczący Wspólnoty Liturgistów krajów
języka niemieckiego.
Wprowadzenia do sympozjum dokonali wspomniani organizatorzy. Po czym prof.
dr Rainer Bucher z Grazu mówił na temat „Liturgia katolicka w postmodernistycznych czasach. Perspektywy pastoralno-teologiczne”.
Drugi referat miał tytuł: „Osad czy zakorzeniona gleba? Praktyka liturgiczna
w kontekście pluralistycznym. 50 lat po uchwaleniu Sacrosanctum Concilium”.
Wygłosił go dr Stephan Winter z Osnabrück.
Po referatach była dyskusja prowadzona przez prof. dra Jürgena Bärsch z Eichstätt.
Po przerwie miały miejsce warsztaty na tematy praktyczne. Poruszane były następujące zagadnienia a prowadzili je zaznaczenia w nawiasach przedstawiciele różnych
ośrodków:
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- Formacja liturgiczna dzisiaj. Udane modele z praktyki (prof. dr Klaus Peter Dannecker, Trier/ Dipl.-Theol. Manuel Uder M.A., Trier),
- Nowe formy świętowania w duszpasterstwie wielkomiejskim (prof. dr Martin
Klöckener, Fribourg/ prof. dr Birgit Jeggle-Merz, Chur),
- Język w liturgii. Możliwości i problemy (prof. dr Winfried Haunerland, München / prof. dr Ewald Volgger, Linz),
- Nowy „Gotteslob”. Perspektywy dla pieśni kościelnej w zsekularyzowanym społeczeństwie (ks. prał. dr Eberhard Amon, Trier/ prof. dr Ansgar Franz, Mainz),
- Liturgia w zmienionych polach duszpasterstwa (prof. dr Albert Gerhards, Bonn/
prof. dr Benedikt Kranemann).
Po warsztatach prof. dr Erich Garhammer z Würzburga wygłosił referat na temat:
„In mundo huius temporis!” Liturgia i dzisiejszy świat.
Po tym referacie miała miejsce dyskusja z głównymi referentami. Prowadził ją dr
Benjamin Levenz z Trewiru.
Na zakończenie uczestnicy sympozjum wzięli udział w Nieszporach w katedrze
trewirskiej, którym przewodniczył miejscowy biskup Stefan Ackermann.

7. Liturgiczne nowości wydawnicze
Księgi liturgiczne

Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Msze własne o świętych. Dodatek (format
A 4), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2014, ISBN 978-83-7014-733-4.
Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Msze własne o świętych. Dodatek (format
B 5), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2014, ISBN 978-83-7014- 733-4,
Książki związane z liturgią
Ks. Bogusław Nadolski TChr, Chrzest włączeniem w rzeczywistość zbawienia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2014, ISBN 978-83-7014-730-3.
Ks. Krzysztof Porosło, Tajemnica śmierci i zmartwychwstania. Wprowadzenie w Misterium Paschalne, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2014, ISBN 978-83-7482-605-1.
Oto idziemy do Jerozolimy... (Publikacja zawiera materiały duszpasterskie do wykorzystania na Wielki Post: Drogi krzyżowe, Rozważania do Godziny Miłosierdzia Bożego, Kazania pasyjne, Adoracje Najświętszego Sakramentu, Rozważania różańcowe,
Medytacje pasyjne), red. D.Czaicki, ks. T. Szałanda, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2014, ISBN 978-83-7519-245-2.
Ks. Maciej Zachara MIC, Krótka historia Mszału Rzymskiego, Wydawnictwo
PROMIC, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7502-446-3.
Formacja liturgiczna (Seria: Mysterium Christi. Podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej, t. 8), red. bp Wacław Świerzawski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu, Zawichost – Kraków – Sandomierz 2013, ISBN 978-83-257-0697-5.
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Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry (wydanie fototypiczne) pod red. Remigiusza Pośpiecha, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wydawnictwo Zakonu Paulinów „Paulinianum” oraz Wydawnictwo i Drukarnia Świętego
Krzyża, Opole – Częstochowa 2013, ISBN 978-83-63050-14-9; 978-83-7342-381-7;
978-83-63614-08-9.
Elena Massimi, Teologia classica e modernità in Cipriano Vagaggini. Percorso tra
scritti editi e inediti, CLV, Roma 2013.
Angelo Lameri, La «Pontificia Commissio de Sacra Liturgia Praeparatoria Concilii
Vaticani Ii». Documenti, Testi, Verbali, CLV, Roma 2013.
Leo Di Simone, Liturgia medievale per la chiesa postmoderna? La questione del «rito antico» nel racconto del «rito romano», Edizione Città Ideale, Prato 2013, ISBN
978-88-6340-0696.
Misterium Miłości. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prałatowi Franciszkowi
Chowańcowi, red. D.Czaicki, Wydawnictwo Platan, Kraków 2013, ISBN 978-8389711-34-2.
Marek Gajownik, Biblijne tło polskich zwyczajów wielkopostnych i wielkanocnych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2013, ISDN 978-83-7438-344-8.

