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Wymogi posoborowej liturgii a aranżacja prezbiterium. Konstytucja Liturgii.
Ks. Prof. Stefan Koperek
KONSPEKTY WYKŁADÓW:
1.

Geneza chrześcijańskiej liturgii. Historia ludzkości poprzez wykopaliska archeologiczne
wskazuje na kult sprawowany przez pierwotnego człowieka, wyrażający się m.in. w budowaniu
ołtarzy, składaniu ofiar i zakładaniu cmentarzy. Kult jest wpisany w całe dzieje ludzkie, w różne
kultury. Podlega on rozwojowi, ale generalnie człowiek jest istotą religijną. Szukając prawzoru
liturgii chrześcijańskiej trzeba sięgnąć do Biblii. Człowiek wierzący wznosi ołtarz i składa ofiarę
Bogu Stwórcy. Szczytem rozwoju kultu w Starym Testamencie była świątynia jerozolimska i
sprawowany tam kult Boga Jedynego przez kapłanów. Zarówno w świątyni jak i w synagogach
modlił się i nauczał Jezus Chrystus. To On ustanawia nową liturgię.

2.

Kształt liturgii chrześcijańskiej w przekroju historycznym. Liturgię chrześcijańską rozpoczyna
Jezus Chrystus w Wieczerniku, ustanawiając Eucharystię i kapłaństwo, a następnie po
Zmartwychwstaniu, obdarzając Kościół sakramentem pojednania, misją głoszenia Ewangelii i
polecając poprzez chrzest włączać poszczególnych ludzi i narody we wspólnotę Kościoła.
Liturgia pierwotna była prosta, wiele elementów czerpała z liturgii Starego Testamentu (np.
czytanie ksiąg Pisma Świętego, modlitwa psalmami). Po Edykcie Mediolańskim, gdy Kościół
uzyskał wolność, liturgia rozwija się wraz z budownictwem sakralnym. Z czasem powstały
różne rodziny liturgiczne, ogólnie dzielimy je na wschodnie i zachodnie. Liturgia aczkolwiek
odznacza się niezmiennością swoich istotnych elementów, to wraz z upływem czasu przejmuje
różne elementy z kultury poszczególnych narodów. Szczególnych zmian w liturgii i jej
pogłębienia teologicznego dokonał Sobór Watykański II.

3.

Teologia liturgii w ujęciu Soboru Watykańskiego II. Liturgia od początku była źródłem życia
Kościoła. Jednakże z czasem coraz bardziej stawała się domeną duchownych, a lud został
odsunięty od czynnego w niej udziału. Ruch liturgiczny ukazał z powrotem miejsce ludu Bożego
w liturgii, domagając się czynnego i świadomego jego udziału. Do tego właśnie prowadzi
soborowa odnowa liturgii, która przede wszystkim wskazuje na istotny cel w liturgii, którym jest
uwielbienie Boga przez uświęcenie człowieka.

4.

Liturgia i formy nabożeństw sprawowanych w ciągu roku kościelnego. Liturgia Kościoła jest
niesłychanie bogata, obejmuje nie tylko świętowanie i sprawowanie niedzielnej Eucharystii, ale
w ciągu całego roku wprowadza wiernych w kontemplację całego zbawczego dzieła. Stąd mamy
różne uroczystości i okresy liturgiczne, jak np. Adwent i Boże Narodzenie, Wielki Post i
Wielkanoc. Oprócz tego w ciągu wieków ukształtowały się różne formy pobożności i
nabożeństw ludu Bożego, które pogłębiają wiarę i prowadzą do pełniejszego udziału w liturgii.

5.

Ukształtowanie wnętrza całej świątyni zgodnie z duchem odnowionej liturgii. Studium liturgii
jest konieczne po to, aby architekt wiedział jak i po co ma projektować świątynię. Biorąc pod
uwagę liturgię całego roku kościelnego, trzeba przewidzieć miejsce na konfesjonały, na szopkę
w okresie Bożego Narodzenia, na Grób Pański w okresie Wielkiego Tygodnia, miejsce dla
scholi i oczywiście dla organów. Nie może też zabraknąć w kościele katolickim stacji Drogi
Krzyżowej, jak też obrazu czy statuy Matki Bożej i patronów kościoła.

6.

Ukształtowanie w szczególności wnętrza prezbiterium zgodnie z duchem odnowionej liturgii.
Przede wszystkim prezbiterium powinno być czytelnym miejscem sprawowanej liturgii, a więc
ma być na centralnym miejscu ołtarz, odpowiednich wymiarów, odpowiadający swoim pięknem,
szlachectwem materiału z którego jest zbudowany, godności i świętości sprawowanego na nim
misterium. Następnie należy obok ołtarza wznieść stół słowa Bożego. Nie powinien to być jakiś
pulpit przyłączony do ołtarza. To ma być naprawdę znak, godne miejsce głoszenia słowa
Bożego, miejsce, które oznaczają odpowiednie symbole. Trzecim punktem w prezbiterium jest
miejsce przewodniczenia, podkreślające funkcję kapłana – pasterza, który w imieniu Chrystusa
przewodniczy liturgicznemu zgromadzeniu. W prezbiterium, w kościołach parafialnych, należy
umieścić odpowiednio przyozdobione tabernakulum. Nie powinno też zabraknąć stolika, na
którym będą przygotowane dary ofiarne, jak też krzesła dla koncelebransów i służby
liturgicznej.

