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„trzy k”, czyli: konsumpcjonizm, komercjalizację i koniunkturalizm. Niezbędne jest
stworzenie atmosfery „inności’, sakralnego wyciszenia, jak i wierności wartościom.

Ks. Henryk Nadrowski

Sprawozdanie z XXIX Sympozjum Liturgicznego
Dawne i współczesne rozumienie sakramentu pokuty i pojednania
 (Ląd nad Wartą, 16 października 2015 r.)

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jadwigi Śląskiej, 16 października 2015 r.,
w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad
Wartą odbyło się XXIX L ądzkie Sympozjum Liturgiczne pod patronatem Towa-
rzystwa Naukowego Franciszka Salezego i ks. dra Marka Chmielewskiego SDB —
Inspektora Pilskiej Prowincji Salezjanów. Tegoroczne spotkanie naukowe przebie-
gało pod hasłem: Dawne i współczesne rozumienie sakramentu pokuty i pojednania.

Sympozjum zgromadziło duchownych i świeckich reprezentujących różne ośrod-
ki naukowe oraz kleryków z siedmiu seminariów duchownych. Wzięło w nim udział
około 70 osób. Gościem honorowym tegorocznego sympozjum był ks. bp dr Adam
Bałabuch — biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, od czerwca 2011 r. Prze-
wodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Episkopa-
cie Polski. Otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk SDB
(UKSW) — Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjań-
skiego w Lądzie nad Wartą, po którym organizator przywitał wszystkich przyby-
łych gości, przedstawił sylwetki naukowe prelegentów oraz wprowadził uczestni-
ków w tematykę sympozjum. 

W dalszej kolejności miała miejsce uroczystość zaprezentowania księgi upa-
miętniającej pomysłodawcę i inicjatora tegoż wydarzenia naukowego, śp. ks. prof.
dra hab. Adama Duraka SDB, wydaną z okazji 10 rocznicy jego śmierci. Została
ona opublikowana pod tytułem Ecce domus mea pod redakcją ks. dra Dariusza
Sztuka SDB, przełożonego wspólnoty salezjanów w Łomiankach. Następnie ks.
prof. Henryk Skorowski SDB, były rektor UKSW, wręczył doroczną Nagrodę im.
ks. prof. Adama Duraka SDB. W tym roku w kategorii praca magisterska, licen-
cjacka lub doktorska przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 2000 zł
netto każda. Oto laureaci tej nagrody: ks. mgr Mirosław Pudło SDB za pracę ma-
gisterską Pieśni wielkopostne w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego; dk. mgr Artur
Kołodziejczyk za pracę magisterską Etty Hillesum droga do zawierzenia Bogu.
Próba rekonstrukcji doświadczenia religijnego autorki zapisków „Przerwane życie”;
mgr Leszek Grula za pracę magisterską Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego
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w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę świadków Jehowy. W kategorii: publikacja,
przyznano nagrodę w wysokości 3500 zł netto ks. dr. hab. Piotrowi Kulbackiemu
za monografię Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli
ks. Franciszka Blachnickiego (Wydawnictwo „Polihymnia”, Lublin 2013, ss. 574).

W pierwszej sesji głos zabrali: ks. bp dr Adam Bałabuch na temat: Aktualne
prace Komisji Liturgicznej przy Konferencji Episkopatu Polski, ks. dr Radosław
Błaszczyk SDB: Istotne zmiany w sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania na
przestrzeni wieków oraz ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko (UO) na temat: Co no-
wego wnoszą posoborowe obrzędy sakramentu pokuty i pojednania?

Pierwszy prelegent, ks. bp dr Adam Bałabuch, zapoznał uczestników z aktual-
nymi pracami Komisji Liturgicznej przy Episkopacie Polski. Obecnie jej prioryte-
towym zadaniem jest trwające już kilka lat tłumaczenie z języka łacińskiego zatwier-
dzonego przez Kongregację Dyscypliny i Sakramentów Świętych nowego wydania
Mszału rzymskiego. Obecnie prace są już zaawansowane. Za około pięć lat Kościół
w Polsce doczeka się nowego wydania. Następnie ksiądz biskup zaprezentował no-
we wydanie lekcjonarza. Do tej pory ukazało się pięć tomów i są w sprzedaży od
22 października 2015 r. w wydawnictwie Pallottinum w Poznaniu. Wkrótce ukaże
się Księga posług (lektoratu i akolitatu), której do tej pory w Polsce nie było, oraz
księga Obrzędów profesji zakonnej. Ponadto prelegent zapoznał słuchaczy z dwo-
ma dokumentami opracowywanymi przez wspominaną już komisję: Wskazaniami
odnośnie do sprawowania posługi egzorcysty oraz Wskazaniami dotyczącymi Mszy
Świętej sprawowanej w małych grupach. Kolejnym wyzwaniem stojącym przed
Komisją Liturgiczną jest przygotowanie materiałów formacyjnych dla Liturgicznej
Służby Ołtarza oraz wybranie jednego śpiewnika używanego w Polsce i uznanie
go za ogólnopolski.

Kolejny prelegent w swoim wykładzie omówił w skrócie historię sprawowania
sakramentu pokuty i pojednania od czasów apostolskich do Soboru Watykańskie-
go II. Jak sam na początku zauważył, historia ta jest doskonałym przykładem, że
przywilej, jakim jest władza odpuszczania grzechów, był sprawowany na rozmaity
sposób. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniała bardzo żywa świadomość
społecznych skutków grzechu i społecznego charakteru pokuty. Wówczas istniało
przeświadczenie o konieczności prowadzenia życia bez grzechu. Informacje o prak-
tykach pokutnych z czasów poapostolskich — jak zauważył prelegent — są jedy-
nie fragmentaryczne. Ze źródeł historycznych wynika, że po przyjęciu chrztu świę-
tego można było tylko raz podjąć pokutę. Drugiego przebaczenia nie było. Można
tam również odnaleźć informacje o rodzajach grzechów popełnianych przez ów-
czesnych chrześcijan. Od IV w. za grzechy ciężkie odprawiano pokutę publiczną.
Polegała ona na wyznaniu grzechów, odbyciu pokuty i udzieleniu rozgrzeszenia.
W średniowieczu, z inicjatywy duchowieństwa irlandzkiego, zaczęto rozpowszech-
niać częste korzystanie z sakramentu pokuty. Sobór Laterański IV wprowadził obo-
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wiązkową spowiedź wielkanocną. W końcowej części swojego wystąpienia głoszą-
cy referat przedstawił rozumienie i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
po Soborze Trydenckim oraz zapowiedział kolejnego referenta, ks. prof. dr. hab. Hel-
muta Sobeczkę, którego zadaniem miało być omówienie rozumienia sakramentu
pokuty po Soborze Watykańskim II.

Ksiądz profesor we wprowadzeniu do swojego wystąpienia przypomniał wszyst-
kim obecnym na sympozjum, że semantyczne znaczenie słowa „pokuta” jest bardzo
szerokie. Obejmuje całą ludzką egzystencję. Z tego powodu istnieje potrzeba —
powoływał się ks. profesor na bł. papieża Pawła VI — permanentnej metanoi,
wierności przykazaniom, coraz gorliwszego wypełniania swoich obowiązków oraz
cierpliwego znoszenia utrapień życiowych. Sprowadzenie słowa „pokuta” tylko
i wyłącznie do określenia sakramentu znacznie by je zubożyło. W dalszej części
prelegent zaprezentował wkład Soboru Watykańskiego II w przybliżenie wiernym
rozumnego przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Jednym z wielu owoców
prac ojców soborowych było opracowanie rytuału Obrzędów pokuty. Prelegent poka-
zał tę księgę liturgiczną wszystkim obecnym i zachęcił do korzystania z niej w czasie
sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w parafiach i wspólnotach seminaryj-
nych. Ta księga — jak zaznaczył — ukazuje m.in. istotne znaczenie słowa Bożego
podczas sprawowania sakramentu pokuty. Na koniec swojego wykładu prelegent,
dzieląc się swoim doświadczeniem pastoralnym, zachęcił obecnych na sali duszpas-
terzy i przyszłych duszpasterzy do celebrowania w parafiach obrzędu pojednania
wielu penitentów z indywidualnym wyznaniem grzechów i indywidualną absolu-
cją, które bardzo rzadko jest praktykowane w Polsce.

Centralnym momentem sympozjum liturgicznego była uroczysta Eucharystia
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa dra Adama Bałabucha, którą odpra-
wił za śp. ks. prof. Adama Duraka SDB w 10 rocznicę jego śmierci. Liturgii towarzy-
szył śpiew chorału gregoriańskiego w wykonaniu scholi seminaryjnej pod dyrekcją
ks. mgra Marcina Balawandra SDB.

W drugiej sesji, poobiedniej, głos zabrali: ks. dr hab. Konrad Glombik (prof.
UO) na temat: Spowiednik w konfrontacji z problemami etycznymi sfery seksualnej
i ks. dr hab. Erwin Mateja (prof. UO) na temat: Sakrament pokuty i pojednania
w mistagogii liturgicznej.

Pierwszy prelegent II sesji w swoim wystąpieniu ukazał, że obecnie spełnianie
posługi spowiednika w Kościele katolickim wiąże się z nowymi wyzwaniami. Każ-
dy kapłan sprawujący sakrament pokuty i pojednania powinien posiadać znajomość
następujących kwestii: bioetycznych, ochrony stworzenia, społecznych, życia ro-
dzinnego i małżeńskiego. Referat nie omawiał kwestii szczegółowych, ale jedynie
sygnalizował zasadnicze i ogólne kwestie dotyczące seksualności, które są nie-
zbędne i konieczne zarazem dla owocnego przeżywania i sprawowania sakramentu
pokuty i pojednania. Następnie ks. dr hab. Glombik omówił praktyczny wymiar
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dotyczący kwestii stawiania pytań, udzielania nauk i rad penitentom w obszarze
etyki seksualnej. Powołując się na wiele wypowiedzi Kościoła, m.in. na encyklikę
Persona humana bł. Pawła VI i na dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny Vademe-
cum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia
małżeńskiego, prelegent zachęcał, aby kapłani w konfesjonale, w kontekście deli-
katnej sfery seksualnej, podchodzili do penitenta z wielkim szacunkiem i dyskre-
cją. Należy w praktyce spowiedniczej pamiętać słowa, które wypowiedział papież
Franciszek do kapłanów, że „konfesjonał nie powinien być salą tortur, ale miejscem
miłosierdzia Pana, zachęcającego nas do czynienia możliwego dobra” (adhortacja
apostolska Evangelii gaudium, nr 44). Na koniec swojego wystąpienia prelegent
zaznaczył, że kluczem do owocnego sprawowania sakramentu pokuty i pojednania
jest postawa polegająca na towarzyszeniu procesowi wzrastania. Taka perspektywa
może uchronić spowiednika przed niewłaściwym sprawowaniem, a penitentom
może zagwarantować właściwe i godne przeżywanie spowiedzi świętej.

Ostatni prelegent II sesji w swoim wystąpieniu skupił się na ukazaniu mista-
gogii liturgicznej w kontekście sakramentu pokuty i pojednania. Zaproponowany
prelegentowi temat okazał się dobrą okazją do wyjaśnienia znaczenia terminu „mis-
tagogia liturgiczna”. Jak podkreślił ks. dr hab. Erwin Mateja, jest on niezrozumiały
nie tylko przez wiernych, ale również przez duchownych. Mistagogia ma polegać
na sposobie przepowiadania, który ma pomóc uczestnikom liturgii — w tym przy-
padku liturgii sakramentu pokuty — w głębszym zrozumieniu przeżywanego mis-
terium, zrozumieniu jego treści teologicznych oraz przełożeniu tych tajemnic na
codzienne życie. Prelegent przestrzegł słuchaczy, aby nie popełniali błędu pasto-
ralnego, polegającego na ograniczaniu mistagogii sakramentalnej tylko i wyłącznie
do instrukcji ceremonialnej z całkowitym pominięciem teologii i duchowości. Wta-
jemniczenie liturgiczne do dobrego i owocnego przeżywania sakramentów świę-
tych powinno być — według prelegenta — dostosowane do poszczególnych grup
wiekowych w duszpasterstwie parafialnym lub specjalistycznym. Wymaga to zaan-
gażowania i wysiłku ze strony duszpasterzy, ale — jak zachęcał — warto się wysi-
lać. W dalszej kolejności prelegent wymienił tematy teologiczne obecne w liturgii
sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Oto one: rola osób Trójcy Świętej
(Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego) w celebrowaniu spowiedzi sakramen-
talnej; Bóg jest Ojcem miłosierdzia; eklezjalny wymiar sakramentu pokuty. Powinny
znaleźć swoje miejsce w pastoralno-wychowawczym oddziaływaniu duszpasterzy
na wiernych. Doskonałą okazją może być wspólnotowe sprawowanie sakramentu
pokuty i pojednania wielu penitentów z indywidualnym wyznaniem grzechów
i rozgrzeszeniem. Wówczas, po odczytaniu perykopy ewangelicznej, następuje na-
uka dla wszystkich. Wyżej wymienione tematy mogą być ich treścią merytoryczną.
Wykład został zakończony przez prelegenta stwierdzeniem, że obecność mistago-
gii liturgicznej w kontekście sakramentu pokuty może przyczynić się do tego, że
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wierni nie będą się bali spowiadać, ale będą widzieli w tym sakramencie środek do
pojednania się z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Po dwóch wykładach II sesji wykładowej był przewidziany czas na dyskusję,
który stworzył uczestnikom sympozjum okazję do poruszenia pewnych kwestii
pastoralnych związanych z celebrowaniem sakramentu pokuty i pojednania oraz
z pobudzaniem i ożywianiem mentalności pokutnej u wiernych. Pojawiły się m.in.
wątki dotyczące: spowiedzi u kapłanów starszych i niedosłyszących, ważności spo-
wiedzi u osoby nieposiadającej ważnie przyjętych święceń kapłańskich, rozumienia
nazwy sakramentu oraz kryzysu pastoralnego w Polsce, polegającego na lawinowym
zmniejszaniu się ilości wiernych korzystających z sakramentu pokuty i pojednania.

Podsumowania obrad dokonał organizator lądzkiego sympozjum liturgicznego.
W swoim finalnym wystąpieniu podziękował wszystkim prelegentom za przybliże-
nie słuchaczom zaproponowanego tematu. Słowa uznania wyraził wszystkim przyby-
łym na sympozjum oraz gospodarzom, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowa-
nie tego przedsięwzięcia. Zapowiedział również przyszłoroczne spotkanie naukowe,
które będzie omawiać sakrament chorych. Na koniec ks. prof. dr hab. Helmut So-
beczko wszystkim obecnym udzielił Bożego błogosławieństwa. 

Ks. Radosław Błaszczyk SDB

W odpowiedzi na recenzję ks. prof. Ireneusza Pawlaka
dotyczącą XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego

Podczas 372 Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski XLI wydanie Śpiewnika
kościelnego ks. Jana Siedleckiego pod moją redakcją uzyskało zatwierdzenie jako
ogólnopolski śpiewnik. Taką informację przesłał mi przewodniczący Komisji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. bp Adam Bałabuch. Czuję się więc
zobowiązany odpowiedzieć na niektóre zarzuty stawiane przez Recenzenta w dru-
gim numerze „Liturgia Sacra” z 2015 r.

Kolejność działów pieśni w XLI wydaniu jest uwarunkowana kalendarzem
liturgicznym, a więc kolejnością okresów liturgicznych i świąt. W nagłówkach uwy-
puklony został okres liturgiczny po lewej stronie, zaś szczegółowe święto po prawej.

O tym, iż uroczystość Zesłania Ducha Świętego należy do okresu wielkanocnego
napisałem we wprowadzeniu do pieśni wielkanocnych na s. 261 śpiewnika. Redak-
cja więc zdaje sobie sprawę z układu liturgicznego. Zdecydowaliśmy się jednak
wyodrębnić ten dział, gdyż wydarzenie Pięćdziesiątnicy jest nie tylko zwieńczeniem
okresu wielkanocnego, ale także nowym początkiem dziejów Kościoła. Pieśni do


