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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
Kierunek: teologia
Specjalność: kapłańska
Poziom: jednolite studia magisterskie

Nazwa przedmiotu:

LITURGIKA
(Liturgika fundamentalna i Liturgia godzin)

Forma zajęć: wykład
Rok studiów: II
Semestr: zimowy (3) i letni (4)
Wymiar: 30 godzin
Punkty ETCS: 2
Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
Prowadzący: ks. dr Andrzej Dudek
Koordynator sylabusa: ks. dr Andrzej Dudek

Wymagania wstępne:
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte podczas zajęć z wprowadzenia w
chrześcijaństwo (liturgia).
Podstawowa orientacja w epokach historii powszechnej (ze szczególnym
uwzględnieniem historii Europy w starożytności, średniowieczu i epoce nowożytnej);
elementarna znajomość epok literackich w Europie; wiedza religijna i umiejętności nabyte
podczas katechezy w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
Cele:
Student przede wszystkim rozumie naturę oraz teologiczny i duszpasterski sens liturgii
chrześcijańskiej; zna historię liturgii rzymskiej w poszczególnych epokach i zasady jej
odnowy po Soborze Watykańskim II; pojmuje istotę uczestnictwa w liturgii; rozpoznaje szaty
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i sprzęty liturgiczne; rozróżnia księgi liturgiczne i umie się nimi posługiwać na poziomie
ogólnym; potrafi ocenić wnętrze auli liturgicznej w kontekście jego poprawności teologicznoliturgicznej, zgodności z normami prawnymi oraz funkcjonalności.
Ponadto student poznaje genezę Liturgii godzin oraz historię rzymskiego Officium
Divinum; rozumie teologiczny i duchowy sens uświęcania poszczególnych pór dnia i nocy;
zna aktualną strukturę Liturgii godzin w rycie rzymskim; potrafi posługiwać się księgą
"Liturgii Godzin"; posiada umiejętność wspólnotowego oraz indywidualnego sprawowania
Liturgii godzin.
Treści kształcenia:
T_1. Liturgika jako systematyczna refleksja nad liturgią.
a) Etymologia i znaczenie terminu „liturgia”.
b) Rozumienie liturgii i niektóre próby jej definicji przed Soborem Watykańskim II:
(prawnicza koncepcja liturgii i jej konsekwencje).
c) Definicja liturgii w Encyklice „Mediator Dei” Piusa XII, w Konstytucji o Liturgii
Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego:
d) Liturgia a „nie-liturgia” (nabożeństwa ludu chrześcijańskiego): kryteria klasyfikacji.
T_2. Teologia zgromadzenia liturgicznego:
zgromadzenie jako podmiot działania w liturgii;
struktura zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji;
sakramentalność zgromadzenia;
zgromadzenie liturgiczne jako proces komunikacji.
T_3. Historia rozwoju życia liturgicznego w Kościele:
a) Jezus Chrystus i Jego Misterium Paschalne fundamentem liturgii Kościoła;
b) liturgia chrześcijańska w wiekach I-IV i jej związki z liturgią żydowską;
c) rozwój liturgii po Edykcie Mediolańskim; liturgia rzymska klasyczna;
d) rodziny liturgiczne w Kościele zachodnim (marginalna wzmianka o rodzinach
liturgicznych na Wschodzie);
e) cechy liturgii w imperium rzymsko-franko-germańskim;
f) główne rysy liturgii rzymskiej w wiekach XI-XV;
h) reforma liturgiczna Soboru Trydenckiego; rubrycyzm;
i) ruch liturgiczny; próby spirytualizmu kultycznego (alegoria; devotio moderna); dzieło
Prospera Gueranger’a; Pius X; Lambert Beauduin; Odo Casel; Encyklika o Liturgii
„Mediator Dei” Piusa XII.
j) soborowa Konstytucja o Liturgii i reforma liturgii Soboru Watykańskiego II.
T_4. Dzieje liturgii i ruch liturgiczny w Polsce.
T_5. Prawo liturgiczne i zwyczaj liturgiczny.
T_6. Elementy naturalne w liturgii.
światło i ogień; woda; kadzidło; oliwa; miód i mleko; sól; popiół.
T_7. Gesty i postawy liturgiczne.
T_8. Księgi liturgiczne rzymskie:
a) rys historyczny;
b) aktualne księgi w liturgii rzymskiej.
T_9. Przedmioty i szaty liturgiczne.
T_10. Liturgiczna przestrzeń i jej ukształtowanie w rycie rzymskim po Soborze Watykańskim
II (aspekt liturgiczno-prawny).
T_11. Adaptacja (akomodacja, akulturacja i inkulturacja) w liturgii.

3
T_12. Biblijne podstawy liturgii uświęcania pór dnia:
a) starotestamentalne "korzenie" publicznej modlitwy Kościoła,
b) publiczna modlitwa Chrystusa
c) modlitwa Kościoła w czasach apostolskich.
T_13. Dzieje Officium Divinum:
a) publiczna modlitwa Kościoła w I i II wieku chrześcijaństwa,
b) katedralna liturgia godzin w IV wieku na Wschodzie,
c) katedralna liturgia godzin w IV wieku na Zachodzie,
d) cursus monastyczny egipski, wschodni cursus monastyczny miejski, cursus
monastyczny na Zachodzie,
e) liturgia godzin w tzw." Regule Mistrza" i "Regule św. Benedykta z Nursji,,
f) liturgia godzin we wczesnym średniowieczu,
g) powstanie Brewiarza Rzymskiego
h) próby reformy Brewiarza (Sobór Trydencki, Benedykt XIV, Pius X, Pius XII, Jan
XXIII).
T_14. Reforma liturgii godzin Soboru Watykańskiego II.
T_15. Aktualna struktura liturgii godzin:
a) Jutrznia,
b) Godzina czytań,
c) Modlitwa w ciągu dnia,
d) Nieszpory,
e) Kompleta.
T_16. Teologiczny, duchowy i duszpasterski sens liturgii godzin.
T_17. Geneza i kontekst teologiczno-celebratywny poszczególnych elementów liturgii
godzin:
a) psalmów i pieśni,
b) hymnów,
c) antyfon,
d) czytań biblijnych, patrystycznych i hagiograficznych,
e) responsoriów,
f) Modlitwy Pańskiej,
g) modlitw wstawienniczych
h) modlitw celebransa.
T_18. Sposób celebracji liturgii godzin dzisiaj.
Efekty kształcenia:
Po zakończeniu wykładów i zaliczeniu przedmiotu student:
E_1: określa i wyjaśnia istotę i sens teologiczny liturgii chrześcijańskiej ze szczególnym
uwzględnieniem jej wymiaru anamnetycznego (TMA_W07)
E_2: podaje historyczne oraz współczesne definicje (próby definicji) liturgii chrześcijańskiej,
i je wyjaśnia – (TMA_W03)
E_3: zna w zarysie genezę i historię liturgii chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem
epok w rozwoju liturgii rzymskiej (TMA_W01)
E_4: wymienia podstawowe rzymskie księgi liturgiczne (historyczne i współczesne) i zna ich
historię (TMA_W07)
E_5: zna - na poziomie pogłębionym - treść najważniejszych dokumentów liturgicznych w
aktualnej liturgii rzymskiej (TMA_W11, TMA_W12)
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E_6: zna cele, zasady oraz efekty odnowy liturgii rzymskiej po Soborze Watykańskim II
(TMA_W07)
E_7: ogólnie charakteryzuje wybrane liturgie wschodnie oraz zachodnie nie rzymskie
(TMA_01)
E_8: zna podstawowe przepisy i normy celebratywne w aktualnej liturgii rzymskiej
(TMA_W01)
E_9: wskazuje genezę i opisuje ewolucję chrześcijańskiej liturgii godzin w poszczególnych
epokach historycznych (TMA_W12, TMA_W14)
E_10: wskazuje cele, założenia i efekty odnowy rzymskiej liturgii godzin po Soborze
Watykańskim II (TMA_W11)
E_11: podaje treść istotnych dokumentów Kościoła dotyczących posoborowej odnowy liturgii
godzin (TMA_W11, TMA_W12)
E_12: wyjaśnia istotę teologicznego, duchowego i duszpasterskiego sensu liturgii godzin
(TMA_07)
E_13: przedstawia aktualną strukturę rzymskiej liturgii godzin (TMA_W06)
E_14: wskazuje genezę i kontekst teologiczno-celebratywny poszczególnych elementów
liturgii godzin (TMA_W15)
E_15: rozumie naturę oraz teologiczny i duszpasterski sens liturgii chrześcijańskiej
(TMA_U07)
E_16: pojmuje istotę uczestnictwa w liturgii (TMA_U15)
E_17: ocenia ewolucję liturgii chrześcijańskiej w kontekście historycznym (TMA_U04)
E_18: rozpoznaje szaty i sprzęty liturgiczne z uwzględnieniem ich genezy i liturgicznej praxis
(TMA_U07)
E_19: prawidłowo ocenia wnętrze auli liturgicznej w kontekście jego poprawności
teologiczno-liturgicznej, zgodności z normami liturgiczno-prawnymi oraz
funkcjonalności (TMA_U02)
E_20: potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować i publicznie prezentować wiedzę z
zakresu liturgiki fundamentalnej (TMA_U10)
E_21: potrafi posługiwać się księgami i paramentami liturgicznymi
E_22: ocenia i interpretuje ewolucję chrześcijańskiej liturgii godzin w kontekście
historycznym (TMA_U01)
E_23: interpretuje i uzasadnia cele, założenia i efekty odnowy rzymskiej liturgii godzin po
Soborze Watykańskim II (TMA_U07)
E_24: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, w tym wyszukiwać, selekcjonować i
interpretować teksty źródłowe i literaturę dotyczącą historii liturgii godzin (TMA_U01,
TMA_U04, TMA_U16)
E_25: analizuje i interpretuje dokumenty Kościoła dotyczące odnowy liturgii godzin po
Soborze Watykańskim II (TMA_U02)
E_26: potrafi poprawnie sprawować liturgię godzin (TMA_U13)
E_27: w sposób pełny, świadomy i czynny uczestniczy w liturgii (TMA_K07)
E_28: potrafi publicznie zaprezentować zdobytą wiedzę
E_29: potrafi uczestniczyć w liturgii godzin i jej przewodniczyć
Metody i narzędzia dydaktyczne:
M_1. Wykład informacyjny
M_2. Dyskusja
M_3. Prezentacja multimedialna i materialna
M_4. Indywidualna lektura wybranych artykułów, poza godzinami wykładowymi
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Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia:
W_1. Kolokwium pisemne
W_2. Bieżąca obserwacja studentów i weryfikacja
W_3. Praca pisemna
Student otrzymuje zaliczenie z pozytywną oceną, gdy:
1. był obecny na wykładach (dopuszcza się 2 nieobecności);
2. przedstawił 2 prace pisemne pogłębiające wybrane zagadnienia;
3. otrzymał pozytywną ocenę z kolokwiów pisemnych dotyczących podjętej na wykładach
problematyki. W czasie kolokwium student musi odpowiedzieć poprawnie przynajmniej
na połowę zadawanych pytań obejmujących problematykę omawianą na wykładach (zob.
pełny opis przedmiotu).
Student, który nie był obecny na wykładach (p. 1) i/lub nie przedstawił pracy (p. 2) nie
otrzymuje zaliczenia.
Na ostateczny ocenę zaliczenia (2,0) składa się: ocena z pracy pisemnej (2 x 0,5) oraz ocena
z kolokwium (2 x 0,5).
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