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ANGLIA
W opactwie Westminsterskim w Londynie od 1 stycznia 1958 odpra
wia się co dzień Mszę św. wieczorną. Takie odprawianie tzw. „Lunch-time
Masses“ tj. Mszy św. w wczesne popołudnie weszło w stały zwyczaj.
AUSTRIA
Wydawany w Klosterneuburg dwumiesięcznik ..Bibel nud Liturgie“
z rokiem obecnym zmienił kierunek na praktyczno-duszpasterski. Ce
lem pisma jest zbliżenie wiernych do dwóch źródeł pobożności chrze
ścijańskiej: Mszy św. i Pisma św. Cel ten spełnia pismo przez dodatek
„Lebe mit Kirche“ (kalendarz liturgiczny z objaśnieniami), przez publi
kację materiałów dla duszpasterzy i kierowników kółek biblijnych,
a specjalnie tekstów godzin biblijnych.
Twórca Klosterneuburg Volksliturgisches Apostolat, Pius Parsch, na
rok przed swą śmiercią założył Klosterneuburg-Bibelapostolat i po
zostawił jako swój testament wezwanie do równoległego rozwoju dwu
ruchów pod hasłem: durch Bibel zur Liturgie, przez Pismo św. do po
głębienia życia liturgicznego wiernych.
Firma wydawnicza F. Rauch wznowiła wydawanie „Collectio theo
logica Oenipontana" pod redakcją R. Rhanera TJ. i J. Jungmanna TJ.
Pierwszy tom stanowi dzieło: A. Stenzei TJ. Die Taufe, eine genetische
Erklärung der Taufliturgie.
BELGIA
O. Lambert Beauduin. mnich opactwa Mont Cesar, jeden z głównych
twórców odnowy liturgicznej XX wieku, otrzymał z okazji 60-tej rocz
nicy swych święceń kapłańskich i 50 rocznicy profesji monastycznej listy
gratulacyjne od J. Em. Kard. Van Roey, Prymasa Belgii i od Dziekana
Świętego Kolegium Kardynała Tisserant.
Wystąpienie O. Lamberta Beauduin na Kongresie katolickiem w Malines w 1909 i późniejsza jego niestrudzona działalność w dużej mierze
przyczyniły się do objęcia ruchem liturgicznym szerokich rzesz ducho
wieństwa i rozkwitu duszpasterstwa liturgicznego w krajach Europy
Zachodniej.
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Induit Kongregacji św. Oficjum z 18 stycznia 1958 rozciągnął na
wszystkie diecezje Belgii pozwolenie na odczytywanie lekcji i ewangelii
w języku żywym po odśpiewaniu ich po łacinie.
FRANCJA

Szereg diecezji otrzymało ogólne pozwolenie na binowanie Mszy św.
przy udzielaniu małżeństwa, przy pogrzebach oraz w pierwszy piątek mie
siąca.
Aby podkreślić wagę Mszy pontyfikalnej zabroniono w katedrze
w Mans odprawiania jakiejkolwiek Mszy między Mszą o godz. 8-mej
a Mszą św. pontyfikalną.
W diecezji Laval można otrzymać pozwolenie na odprawienie Mszy
św. bez ministranta ani osoby odpowiadającej, byle przynajmniej jeden
wierny był przy niej obecny.
Od 11 stycznia 1958 do 11 lutego 1959 można w Lourdes odprawiać
Mszę św. i rozdzielać komunię św. o każdej porze.
Kapelani szpitali i sierocińców w diecezji Rouen mogą otrzymać
ogólne pozwolenie na szafowanie Sakramentu Bierzmowania.
Nowe statuty synodalne w Cambrai wzywają kapłanów do stałej ka
techezy w czasie sprawowania obrzędów liturgicznych, a szczególnie
nakładają obowiązek krótkiej katechezy w czasie szafowania sakra
mentów.
Opactwo benedyktyńskie Solesmes wydało drugi tom „Etudes gré
goriennes“ zawierający szereg studiów z zakresu teorii i praktyki mu
zyki kościelnej.
Niedawno wydany w Paryżu tom trzydziesty „Dictionnaire de la
Bible-Supplement“ jest w całości poświęcony hasłu „mysterium“.

Pierwszy numer tegoroczny czasopisma „La Maison Dieu“ omawia
problem języka w liturgii.
Komisja diecezjalna liturgii pastoralnej w Lille opublikowała in
strukcję o procesji Bożego Ciała. Część I omawia sens procesji (związek
z Ofiarą Mszy św. niejako jej przedłużenie i stwierdzenie jej owoców:
jedność w miłości, bratniej, wszechuświęcające dzieło Chrystusa). Część II
zawiera uwagi duszpasterskie dotyczące rytuału, organizacji procesji,
miejsca śpiewu i modlitw.
HOLANDIA

O. C. Coebergh Benedyktyn napisał rozprawę o genezie i rozwoju
obrzędu poświęcenia wody chrzcielnej.
J. Prein opublikował komentarz do nowych obrzędów zawierania
małżeństwa pt. De niuwe Huwelijks ritus“. Jest on przeznaczony dla
duchowieństwa.
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HISZPANIA

Między 7—10 kwietnia odbył się w Toledo zjazd delegatów z 40 die
cezji i 22 zakonów i zgromadzeń zakonnych, poświęcony sprawom apo
stolstwa liturgicznego. Ustalono konieczność ujednolicenia akcji. Die
cezjalne komisje winny działać według dyrektyw papieskich i hierarchii
krajowej. Omawiano sprawy7 uczestnictwa wiernych we Mszy św-,
Mszy św. wieczornych, śpiewu i sztuki kościelnej.
Okres najbliższych dwu lat upłynie pod znakiem przygotowań dodrugiego krajowego Kongresu liturgicznego, wyznaczonego na 1960.
Bo ważnych inicjatyw hiszpańskiego ruchu liturgicznego należy re
forma nauczania liturgii w seminariach duchownych i usiłowania wy
chowania liturgicznego młodzieży. Trudności są duże, gdyż ponad 20%
ludności stanowią analfabeci, szerzą się zabobony, tylko 10-—12%
uczęszcza na Msze św. w niedziele i święta.
ITALIA

Drugi w 1957 roku Krajowy Tydzień Liturgiczny odbył się w dniach
15—22 września w Caltanisetta na Sycylii. Omawiał on od strony pasto
ralnej Msze św. społeczności chrześcijańskiej.
Za zachętą Episkopatu odbyły się w ostatnim półroczu liczne die
cezjalne i parafialne tygodnie i dni liturgiczne, oraz kursy liturgiczne
dla kleru, przy pomocy Ośrodka Apostolstwa Liturgicznego, Benedykty
nów z Finalpia oraz ..L’opera della Regalità di N. S. G. C.“ w Medio
lanie.
Kierownictwo ogólnokrajowej Akcji Katolickiej wyznaczyło na 1958/9
hasło programowe ..Liturgia''.
Między 12—14 sierpnia odbył się w Brescia zjazd studentów teo
logii zorganizowany przez ..Przyjaciół Liturgii i Sztuki Chrześcijańskiej".
W Caraaigio zebrał się w dniach 10—11 listopada kongres kierowni
ków diecezjalnych „Piccolo Clero“ (ministrantów). Postanowiono utwo
rzyć ogólnokrajową federację wszelkich stowarzyszeń ministranckich
celem koordynacji metod pracy i pomocy w sprawach prasy, ceremonii
i ubioru.
Szkoła Artystyczna „Beato Angelico'* w Mediolanie współpracuje
stale z Ośrodkiem Apostolstwa Liturgicznego wysyłając delegatów na
tygodnie liturgiczne itp. Wydała ona nast, monografie: „Sprzęty sakralne
w Niemczech“. ..Nowe materiały w służbie kultu'*, ..Kościoły niemieckie".
Założony przez J. Em. Kard. Lercaro w Bolonii ..Ośrodek studiów
i informacji w zakresie architektury sakralnej" zaczął wydawać własne
czasopismo.
Dnia 19 lutego Teodor Rehman, Dyrektor Chóru Karolińskiego
w Akwizgranie, wygłosił w sali Pap. Instytutu Muzyki świętej odczyt
na temat „Czy istnieje teologia muzyki?".
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Z nowo wydanych dzieł liturgicznych należy przede wszystkim wy
mienić: C. Vaggagini OSB., ..Il senso teologico della Liturgia“, R. Falsini
OFM „Con l’Immacolata: Pietà liturgica Mariana“, L. Caponici OFM
„Con rimmaculata: nell' anno liturgico. Brevi meditazioni mariane“,
J. Em. Kard. Lercaro ,,A messa, Figlioli“: G. Berti ,,Guida commento per
i riti della settimana santa“.

KANADA

W dniach 11—13 lutego Komisja liturgii pastoralnej Kanady fran
cuskiej zorganizowała dni studiów poświęcone problemowi wychowania
liturgicznego kleru. Obecnych było 2 biskupów oraz 54 przełożonych, kie
rowników duchownych i profesorów liturgii z 9 seminariów duchownych
i 17 scholastykatów zakonnych. Omawiano nast. tematy: Kapłan i liturgia,
Dyrektywy Kościoła w sprawie nauczania liturgii, Życie liturgiczne
alumnów, Rola przełożonych, kierowników duchownych i profesorów
liturgii w formacji liturgicznej kleru.
POLSKA
15 czerwca odbyło się w opactwie tynieckim nabożeństwo dla mini
strantów Krakowa. Przy ołtarzu zwróconym do wiernych została odpra
wiona Msza dialogowana ze śpiewami. Na ofiarowanie orszak ministran
tów przeniósł na ołtarz złożone przez uczestników komunikanty.
Rekolekcje dla kapłanów we Włocławku poprzedził krótki kurs
liturgiczny poświęcony liturgii mszalnej i pogrzebowej.

Opracował BR. PIUS NARÓG OSB

