
Wydział Teologiczny 

Uniwersytet Szczecioski 

Wielki Tydzieo 
Pismo Święte, liturgia, Ojcowie Kościoła, pobożnośd ludowa  

szkolenie 

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnego stanu badań teologicznych i etnograficznych nad 

okresem Wielkiego Tygodnia. Obejmuje to zapoznanie uczestników z wiedzą z zakresu 

biblistyki, liturgiki, patrystyki i muzykologii kościelnej. W trakcie szkolenia zostanie 

przekazana także wiedza z zakresu antropologii kulturowej dotyczącą zwyczajów i tradycji 

regionu Pomorza Zachodniego w kształtowaniu obchodów Wielkiego Tygodnia 

Zakłada się, że w wyniku szkolenia, uczestnicy będą bardziej świadomie przeżywać i 

kształtować sposób przeżycia tego ważnego okresu w swoich wspólnotach parafialnych 

rozsianych na terenie Pomorza Zachodniego. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy absolwentów wydziałów teologicznych: duszpasterzy i 

katechetów i inne osoby nie posiadające dyplomu ukończonych studiów a zainteresowane 

poszerzeniem swojej wiedzy teologicznej  i religijnej. 

Szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej. Zajęcia są prowadzone w budynku Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Papieża Pawła VI 2). Uczestnicy biorą 

udział w zajęciach bezpośrednio lub za pośrednictwem platformy Teams. 

Kierownik szkolenia 
ks. dr hab. Cezary Korzec, prof. US   cezary.korzec@usz.edu.pl 

Obsługa administracyjna 
 mgr Kaciaryna Bychak   kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl 

Forma szkolenia: 
-  łączna ilość godzin 32 h 

- zajęcia prowadzone w blokach: 2x45 minut bez przerwy. 

-  hybrydowa: możliwość uczestniczenia zarówno w trybie online, jak i stacjonarnym; 

-  wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; analiza tekstów źródłowych; 

konwersatoria; case study; 

Zaliczenie:  
- warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach i napisanie pracy zaliczeniowej 

(max. 4 x A4) pod kierownictwem jednego z prowadzących zajęcia; 

- szkolenie kończy się otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu. 

Koszty 
550 zł płatne na wskazane konto po zakończonej rekrutacji 

  



PLAN ZAJĘĆ: 

06.10.2021 
14:00 – 15:30 ks. dr Andrzej Krzystek Obrzędy Wielkiego Tygodnia: rozwój historyczny, 

miejsce w roku liturgicznym, aktualne normy liturgiczne 

15:45 – 17:15 ks. dr Andrzej Krzystek Obrzędy Wielkiego Tygodnia: rozwój historyczny, 

miejsce w roku liturgicznym, aktualne normy liturgiczne 

13.10.2021 
14:00 – 15:30 ks. dr hab. Cezary Korzec Liturgia Słowa w okresie Wielkiego Tygodnia 

15:45 – 17:15 s. mgr Beata Majerczak Śpiewy liturgiczne w Wielkim Tygodniu 

20.10.2021 
14:00 – 15:30 ks. dr hab. Cezary Korzec Liturgia Słowa w okresie Wielkiego Tygodnia 

15:45 – 17:15 ks. dr hab. Cezary Korzec Liturgia Słowa w okresie Wielkiego Tygodnia 

27.10.2021 
14:00 – 15:30 ks. dr Wojciech Zimny Pascha w Kościele pierwszych wieków 

15:45 – 17:15 ks. dr Wojciech Zimny Pascha w Kościele pierwszych wieków 

03.11.2021 
14:00 – 15:30 ks. dr Andrzej Krzystek Obrzędy Wielkiego Tygodnia: rozwój historyczny, 

miejsce w roku liturgicznym, aktualne normy liturgiczne 

15:45 – 17:15 ks. dr Andrzej Krzystek Obrzędy Wielkiego Tygodnia: rozwój historyczny, 

miejsce w roku liturgicznym, aktualne normy liturgiczne 

10.11.2021 
14:00 – 15:30 mgr Kaciaryna Bychak Zwyczaje i tradycje ludowe na Pomorzu Zachodnim w 

okresie Wielkiego Tygodnia 

15:45 – 17:15 mgr Kaciaryna Bychak Zwyczaje i tradycje ludowe na Pomorzu Zachodnim w 

okresie Wielkiego Tygodnia 

17.11.2021 
14:00 – 15:30 ks. dr hab. Cezary Korzec Liturgia Słowa w okresie Wielkiego Tygodnia 

15:45 – 17:15 s. mgr Beata Majerczak Śpiewy liturgiczne w Wielkim Tygodniu 

24.11.2021 
14:00 – 15:30 ks. mgr lic. Mateusz Pakuła Liturgia Godzin Wielkiego Tygodnia 

15:45 – 17:15 ks. mgr lic. Mateusz Pakuła Liturgia Godzin Wielkiego Tygodnia 

  



Treści programowe 

 Tematyka zajęć  

1 Liturgia Słowa w okresie Wielkiego Tygodnia 

 
Omówienie cech charakterystycznych zestawu czytań przewidzianych na 

czas wielkiego tygodnia w lekcjonarzu mszalnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów teologicznych i egzegetycznych.  

 

 Charakterystyki lekcjonarz na okres Wielkiego Tygodnia; 

 Wprowadzenie do Iz; 

 Deutero-Iz i jego charakterystyki literacko-teologiczne; 

 Pieśni Sługi Pańskiego studium egzegetyczno-teologiczne. 

8h 

2 Obrzędy Wielkiego Tygodnia: rozwój historyczny, miejsce w roku 

liturgicznym, aktualne normy liturgiczne 

 

Omówienie historycznej perspektywy rozwoju obrzędów Wielkiego 

Tygodnia, zgłębienie wiedzy z zakresu teologii i parenezy czasu 

paschalnego. Prezentacja i omówienie obowiązujących norm 

liturgicznych. 

 

 Historia świąt Paschy – od pra-izraelskiego święta Pesach do 

Paschy Jezusa Chrystusa; 

 Historia świąt Paschy – początki chrześcijańskiej celebracji do 

reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II; 

 Okres wielkanocny – teologia i pareneza; 

 List Kongregacji Kultu Bożego o przygotowaniu i obchodzeniu 

Świąt Paschalnych „Paschalis sollemnitatis”. 

8h 

3 Pascha w Kościele pierwszych wieków 

 

Przybliżenie zagadnień historycznych i teologicznych Wielkiego 

Tygodnia w Kościele pierwszych wieków. 

 

 Pascha jako pasja (męka); 

 Pascha jako przejście. Synteza augustiańska: Pascha jako przejście 

przez mękę; 

 Celebracja liturgiczna Wielkiego Tygodnia; 

 Spór o datę obchodzenia Wielkanocy. 

4 

4 Liturgia Godzin Wielkiego Tygodnia 

 

Prezentacja codziennej praktyki modlitwy Ludu Bożego, ze szczególnym 

uwzględnieniem treści tekstów okresu przed paschalnego. Omówienie 

aspektów teologiczno-egzegetyczno-liturgicznych Wielkiego Tygodnia i 

Triduum Sacrum. 

 

 Charakterystyka LG – geneza i rozwój w zarysie, reforma 

Vaticanum II, teologia godzin kanonicznych; 

 Analiza teologiczno-egzegetyczno-liturgiczna tekstów pod kątem 

przeżywanych misteriów Triduum Sacrum. 

4h 



5 Śpiewy liturgiczne w Wielkim Tygodniu 

 

Omówienie znaczenia śpiewu w celebracji liturgicznej oraz jego rodzajów 

według prawodawstwa muzyki kościelnej. Zaprezentowana zostanie 

tematyka i podział śpiewów Wielkiego Postu. Omówione zostaną 

Improperia w kontekście muzyczno –liturgicznym. 

 

 Znaczenie śpiewu w celebracji liturgicznej i rodzaje śpiewu w 

liturgii według prawodawstwa muzyki kościelnej; 

 Tematyka i podział śpiewów Wielkiego Postu. Improperia - 

kontekst muzyczno-liturgiczny. 

4h 

6 Zwyczaje i tradycje ludowe na Pomorzu Zachodnim w okresie Wielkiego 

Tygodnia 

 

Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczące specyfiki procesów 

kulturotwórczych i tożsamościowych na terenach kulturowych 

pograniczy, ze szczególną koncentracją na specyfice 

zachodniopomorskich tradycji ludowych okresu Wielkiego Tygodnia. 

Zapoznanie się z tematycznymi materiałami etnograficznymi, 

przyswojenie podstawowych metod i narzędzi badawczych dla pracy z 

własną społecznością. 

 

 Tożsamość religijna na pograniczach etnicznych i kulturowych.  

 Specyfika kultury religijnej Pomorza Zachodniego z perspektywy 

badań na pamięcią i tożsamością regionalną. 

 Studium przypadku. Analiza wybranych przykładów 

obrzędowości  Wielkiego Tygodnia w tradycjach ludowych 

Pomorza Zachodniego. 

 „Zestaw młodego etnografa” albo jak zacząć utrwalać odchodzące 

tradycje. 

4h 

 


