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KSIĄDZ PROFESOR REINER KACZYNSKI (1939–2015)

15 stycznia 2015 r. w wieku 75 lat zmarł ks. prof. dr Reiner Kaczynski, pocho-
dzący ze Śląska, wybitny liturgista oraz pionier soborowej reformy i odnowy litur-
gicznej, długoletni profesor liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
w Monachium.

Urodził się 11 maja 1939 r. we Wrocławiu. Studia filozoficzno-teologiczne od-
był na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1958–1965). Święce-
nia kapłańskie przyjął 10 października 1964 r. w Rzymie. Studia specjalistyczne
z liturgiki ukończył w Instytucie Liturgicznym w Trewirze (1967–1971). Tam też
w 1971 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. Baltazara Fi-
schera na temat: Das Wort Gottes in Liturgie und Alltag der Gemeinden des Johan-
nes Chrysostomos, wydaną drukiem we Fryburgu Br. w 1974 r.

W latach 1971–1976 pracował w rzymskiej Kongregacji Kultu Bożego. Po po-
wrocie do kraju został członkiem Instytutu Liturgicznego w Trewirze oraz Komisji
Liturgicznej Episkopatu Niemiec. W 1976 r. podjął wykłady z liturgiki na Wydzia-
le Teologicznym Uniwersytetu w Ratyzbonie, a w latach 1980–2004 na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu w Monachium. Równocześnie pełnił obowiązki rektora
seminarium duchownego Georgianum w Monachium. Papież Jan Paweł II powołał
go na konsultora Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (1984–
1994). Na emeryturę przeszedł w 2004 r., zmarł schorowany w Domu Opieki św.
Michała w München Berg am Laim, a pochowany został w rodzinnym grobowcu
w Flintsbach am Inn.
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Dorobek naukowy ks. prof. Kaczynskiego liczy prawie 300 publikacji, które
przede wszystkim analizują i komentują soborową reformę liturgiczną, nowe ksiągi
i dokumenty liturgiczne (zob. Bibliographie von Prof. Dr. Reiner Kaczynski, www.
kaththeol.uni-muenchen.de/.../kaczynski/bibliogr_kaczynski 3.pdf, 3.10.2016).
W świecie naukowym znane i cenione są przede wszystkim dwie jego pozycje:
trzytomowy zbiór dokumentów liturgicznych, jakie ukazały się po ogłoszeniu Kon-
stytucji liturgicznej (Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, t. I [1963–
1973], Torino 1976; t. II [4.12.1973–4.12.1983], Roma 1988; t. III [4.12.1983–
4.12.1993], Roma 1997), a także tłumaczenie i wprowadzenie do katechez chrzcielnych
Jana Chryzostoma (Johannes Chrysostomus, Catecheses baptismales. Taufkateche-
sen, übersetzt und eingeleitet von Reiner Kaczynski, Freiburg im Br. 1992). W jego
publikacjach znajdują się również liczne homilie tłumaczące posoborowe obrzędy
oraz cały szereg haseł encyklopedycznych i sporo recenzji.

Ks. prof. R. Kaczynski związany był także z Bytomiem, życzliwie odnosił się
do Polski, kilkakrotnie odwiedzał nasz kraj. W księdze gości Instytutu Liturgicz-
nego w Krakowie znajduje się jego wpis z dnia 3 października 1981 r., w którym
dziękuje za gościnne przyjęcie i składa najlepsze życzenia dalszego rozwoju.


