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Rola ołtarza i tabernakulum we wnętrzu  

kościoła katolickiego w świetle  zaleceń posoborowych 

i architektonicznego projektowania wnętrza kościoła  

The Role of the Altar and Tabernacle in the Catholic 

Church Interior in the Light of Post-conciliar Recommendations and 

Architectural Arrangement of the Church Interior 

 
 

Abstrakt: Artykuł definiuje rolę, jaką pełni ołtarz i tabernakulum we współczesnym 
architektonicznym wnętrzu sakralnym traktowanym jako domus ecclesiae, zaprojektowanym dla 
wypełniania funkcji liturgicznych w zgodzie z odnową posoborową Vaticanum II. Artykuł 
uwzględnia problem odprawiania Mszy św. przez celebransa odwróconego plecami do tabernakulum 
umiejscowionego centralnie za ołtarzem posoborowym.  Nawiązując do nieodwracalności odnowy 
liturgicznej, uwzględnia się obok formy zwyczajnej obrządku rzymskiego, istnienie formy 
nadzwyczajnej (trydenckiej) tego obrządku, również  zaakceptowanej przez Vaticanum II. Definiując 
obecność posoborowego ołtarza przybliżonego do strefy wiernych, definiuje się znaczenie Kodeksu 
Prawa Kanonicznego. Artykuł uwzględnia  nieodwracalność odnowy liturgicznej i prezentuje 
umiejscowienie oddzielonego od ołtarza tabernakulum. Dotyczy to architektury nawy albo kaplicy 
kościoła. Jednocześnie określa się znaczenie estetyczne piękna obiektów liturgicznego wyposażenia 
wnętrza, gdy wszystko to istnieje w zgodzie z zarządzeniami posoborowymi i służy budowaniu 
wspólnoty wiary.   
Słowa kluczowe: ołtarz, tabernakulum, nawa, architektura posoborowa. 
 
Abstract: This article defines the role played by the altar and tabernacle in the contemporary 
architectural sacred interior treated as domus ecclesiae, designed for the purpose of serving liturgical 
functions in compliance with the post-conciliar renewal of Vatican II. The article takes into 
consideration the issue of celebrating Holy Mass by the celebrant with his back to the tabernacle 
located centrally behind the post-conciliar altar. With reference to the irreversibility of the liturgical 
revival, apart from the ordinary form of the Roman Rite, the extraordinary form of the Tridentine Rite, 
also approved by Vatican II, is taken into account.  By defining the presence of the post-conciliar altar 
brought closer to the zone of the faithful, the meaning of the Code of Canon Law is defined. This 
paper takes the irreversibility of the liturgical renewal and presents the location of the tabernacle 
separated from the altar. This applies to the architecture of the nave or the chapel of the church. At the 
same time, the aesthetic beauty of the liturgical interior furnishings is determined, when all this exists 
in accordance with the post-conciliar ordinances and serves to build a community of faith. 
Keywords: altar, tabernacle, nave, post-conciliar architecture. 

 
1. Wprowadzenie 
 

Minęło już blisko 55 lat od zakończenia II Soboru Watykańskiego (Vaticanum II). 

Sobór został otwarty dnia 11 X 1962 roku przez papieża Jana XXIII a zamknięty 8 XII 1965 
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roku przez papieża Pawła VI. Rozpoczął odnowę Kościoła Katolickiego w duchu zmian na 

miarę XX wieku. Dotyczy to bezpośrednio obecności ołtarza we wnętrzu sakralnym, który 

jako obiekt funkcjonujący obecnie bez tabernakulum staje się ogniskiem przestrzennego 

przybliżenia wspólnoty do miejsca eucharystycznego przeistoczenia i akcentowania jej 

integracji wobec podstawowego obszaru ekspozycji tajemnicy wiary.  

Jeszcze przed Vaticanum II pisano o aktywnym udziale ludu w liturgii i o tym, że 

należy rozpocząć budowanie architektury wnętrza kościelnego od ołtarza. Dotyczy to 

architektonicznego wnętrza, które obejmuje modlącą się wspólnotę i prowadzi 

kompozycyjnie do ołtarza (Parsch, Kramreiter, 1939, s. 13). Sam sobór pozostawił jednak 

ostateczną decyzję o odnowie liturgicznej i jej konsekwencjach architektonicznych 

odpowiadających rozporządzeniom posoborowym. Wyniki racjonalnych przemian 

posoborowych, czyli wykluczających ustawodawstwo historycznie obciążone 

nadproduktywnością formy nad treścią, w zasadzie w całości zostały zaakceptowane. Są 

jednak krytykowane od czasu do czasu głównie przez nurty dążące do zmian w Kościele 

Katolickim jak i przez konserwatystów. Wśród tych wyników pojawiło się też nowe 

podejście do organizacji życia Kościoła Katolickiego i do posoborowej organizacji wnętrza 

kościelnego. Gdy nowe trendy oficjalnie nie preferują żadnego specyficznego stylu w 

architekturze i sztuce, to jednak niektóre aspekty można wywieść wprost z dokumentów 

posoborowych.  

Dla projektanta architektury szczególne znaczenie posiada definicja Vaticanum II, 

określająca budynek kościelny bardziej jako „domus ecclesiae” (dom wspólnoty) a niżeli jako 

dom Boży. Jest to odejście od koncepcji monumentalnej architektury budynku kościelnego w 

stronę obiektu będącego miejscem zamieszkałym i żywym (Bandelier, 1999, s. 125-126). 

Ważny jest przy tym ołtarz i tabernakulum projektowane jako dwa, oddzielnie 

zorganizowane obiekty liturgiczne o wymowie architektonicznej, plastycznej i oczywiście 

liturgicznej. Towarzyszą one celebransowi zwróconemu w stronę zgromadzenia, przy 

możliwości jego odwrócenia się plecami do miejsca przechowywania Eucharystii. 

Przy prezentowanej w artykule metodologii badawczej obowiązkowo należy 

wyszczególnić cztery monografie dotyczące realizacji ustaleń posoborowych. Jest to książka 

Ks. Jerzego Nygi (Architektura sakralna a ruch odnowy liturgicznej, Katowice 1990), Siostry 

Marii Ewy Rosier-Siedleckiej (Posoborowa architektura sakralna, Lublin 1979), Louisa 

Bouyer (Architecture et liturgie, Paris 1991) oraz Ojca Alain Bandelier (Simples questions sur la 

messe et la liturgie, Chambray-lès-Tours, 1999). Wrażliwy obszar syntezy architektury i 

liturgii prezentuje Ojciec Franciszek Małaczyński w artykule „Funkcje świątyni katolickiej w 

świetle teologii, liturgii i tradycji” (w Ruch biblijny i liturgiczny 3:1984). Indywidualnej 

interpretacji architektury posoborowej dokonuje Ks. Prof. Henryk Nadrowski między 

innymi w artykułach: „Twórca i odbiorca sztuki sakralnej naszych czasów” (w Studia 

Theologica Varsoviensa 25:1987) oraz „Sztuki sakralnej szanse i zagrożenia” (w Teologia i 
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Człowiek, 6:2005). Do interpretacji przemian posoborowych ustosunkowuje się Viktoriya 

Semenova w artykule „Reforma liturgiczna jest nieodwracalna, Głos w sprawie tendencji 

powrotu do liturgii przedsoborowej – trydenckiej” (w Liturgia Sacra, 25:2019) oraz 

Przemysław Nowakowski w artykule „Reforma liturgiczna jest nieodwracalna. Głos w 

obronie soborowej reformy liturgii” (w Liturgia Sacra, 25:2019). Gdy najważniejsze jest 

piękno liturgii oraz obiektów jej służących, podkreśla to Encyklika Ecclesia de Eucharistia 

(Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Eucharystii, Katowice 2003).  

Autor niniejszego artykułu omawia podjęty przez niego problem w kilku 

monografiach opublikowanych w Wydawnictwie Naukowym Śląsk w Katowicach. Jest to 

między innymi: „Architektura historycznej formy kościoła a ołtarz współczesny – 

Architecture de la forme historique de l’église et l’autel contemporain” (2003), „Piękno 

ołtarza i świątyni gotyckiej – Beauté de l’autel et du temple gothique” (2014), „Actualité de la 

fonction de l’architecture du temple gothique – Aktualność funkcji świątyni gotyckiej” 

(2016), „Kolegiata w Mons a dziedzictwo gotyku, architektura, ołtarz, sztuka stosowana – La 

collégiale de Mons et l’héritage du gothique, l’architecture, l’autel, l’art appliqué” (2020).       

Niniejsza praca wskazuje na szczególne znaczenie posoborowej odnowy liturgicznej 

Kościoła Katolickiego dla architektonicznej organizacji nowoczesnego wnętrza sakralnego 

definiowanego poprzez rozdzielenia ołtarza i tabernakulum. Służy temu ewoluująca w XX 

wieku tolerancja Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK). W artykule wskazano, że wiele 

wprowadzonych zmian liturgicznych, które potrzebują prawidłowego nowego oddźwięku 

w architekturze a następnie w sztuce plastycznej, nie jest dostatecznie zrozumianymi nie 

tylko przez przeciwników odnowy, ale również przez projektujących nowe katolickie 

kościoły. Strona ilustracyjno-fotograficzna artykułu wskazuje na doświadczenia francuskie a 

następnie belgijskie. One wraz z włoskimi i niemieckimi wpłynęły czytelnie na rozwój 

Ruchu Liturgicznego poprzedzającego II Sobór Watykański i przemiany posoborowe. 

Niniejsza praca ma służyć architektowi kreującemu wnętrze sakralne gdy celem jest 

manifestacja wiary oraz rozumowe doświadczenie, że wizualizacja wzrokowej 

ogólnodostępności ołtarza i oddzielonego od niego tabernakulum jest zabiegiem 

przestrzennie racjonalnym.  

 

2. Aktualność posoborowej odnowy w obrazie liturgii i architektury  

Na szczególne wyróżnienie w kontekście obrad soboru zasługuje Konstytucja o 

Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium” opublikowana w 1963 roku. Ten najważniejszy 

dokument II Soboru Watykańskiego w 123 artykule zapewnia, że Kościół żadnego stylu 

architektonicznego nie uważa za swój własny. Stosownie do charakteru i warunków różnych 

krajów oraz potrzeb różnych obrządków Kościół dopuszcza formy artystyczne każdej epoki, 

tworząc z biegiem czasów godny zachowania dorobek sztuki sakralnej. Zgodnie z tym 

dokumentem także współczesna sztuka może swobodnie rozwijać się w przestrzeni 
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liturgicznej Kościoła katolickiego, jeśli tylko właściwie wypełni swoje przeznaczenie 

liturgiczne (Sacrosanctum Concilium, 1963, art. 123). Konstytucja o Liturgii Świętej 

uzupełniona Instrukcją „Inter Oecumenici” z 1964 r. o należytym wykonywaniu tejże 

Konstytucji posiada nieprzerwanie swoją aktualność. Instrukcja „Tres abhinc annos” z 4 

maja 1967 r. oraz „Liturgicae instaurationes” z 5 września 1970 r. uhistoryczniają Instrukcję 

„Inter Oecumenici”, ale nie dotyczy to kwestii architektonicznego uporządkowania wnętrza.  

W 1967 r. św. Kongregacja Obrzędów wszystkie wypowiedzi i normy praktyczne 

Soboru zebrała w Instrukcji o Kulcie i Tajemnicy Eucharystii „Eucharisticum Mysterium”. 

Uszanowanie dziedzictwa Soboru Trydenckiego odnajdujemy również w opublikowanej 3 

września 1965 r. w trakcie obrad soboru Encyklice Pawła VI „Mysterium Fidei” nauczającej o 

Najświętszej Eucharystii i jej kulcie. Gdy dokument ten nie nawiązuje w ogóle do aspektu 

architektonicznego wnętrza kościelnego, inaczej się dzieje w dokumentach posoborowych 

takich jak Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (wyd. 1970 i 1975) i odnowiony 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.  

Dla architekta ważne jest oficjalne przyznanie praw ekstraordynaryjnej formie 

obrządku rzymskiego, obrządku przedsoborowego. Jest to dzieło papieża Benedykta XVI 

(Summorum pontificum) z 2007 r. i dotyczy zasady wzajemnej tolerancji oraz zrozumienia 

poglądów innego sposobu celebry w określonych nauką Kościoła granicach. Służy to 

zapewnieniu, że zwolennicy nowego ordo, czyli przeważająca większość katolików uznaje 

stare ordo i z szacunkiem odnosi się do liturgii sprawowanej według trydenckiej formy 

obrządku łacińskiego. Tak samo zwolennicy starego ordo uznają nowe ordo jako zwyczajną 

formę sprawowania liturgii rzymskokatolickiej (Nowakowski, 2019, s. 436). Papież 

Franciszek uszanował stanowisko Benedykta XVI, ale poprzez ograniczenie (Motu proprio 

„Traditionis custodes”) z 16 lipca 2021 r. celebry według starego ordo do szczególnych 

okoliczności umocnił w sposób wrażliwy aktualność posoborowej odnowy z XX wieku.  

Akceptacja reformy liturgicznej oznacza przyjęcie eklezjologii II Soboru 

Watykańskiego i jej konsekwencji. Jest to zaprzeczeniem lefebrystów (Bractwo św. Piusa X), 

którzy odrzucają odnowioną liturgię Kościoła Katolickiego z całą jego posoborową wizją 

otwartości, decentralizacji Kościoła, roli świeckich i  międzyreligijnego dialogu 

(Nowakowski, 2019, s. 434). Przeciwnicy odnowy odrzucają funkcjonalistyczną posoborową 

wizję Kościoła traktowanego jako dom wspólnoty wierzących. Są związani nierozłącznie z 

układem bazylikowym albo wielonawowym halowym przy kreowaniu architektury 

sakralnej. Nie służy to architektonicznej wizji wyzwolenia się od historycznego 

monumentalizmu i wprowadzania całkowicie nowych rozwiązań służących odnowie 

liturgicznej. W konsekwencji dla przeciwników reformy niewyobrażalne jest oddzielenie 

tabernakulum od ołtarza i odprawianie Mszy św. w języku ojczystym, twarzą do wiernych.    

Dobrze jest gdy współczesny architekt jest w stanie udowodnić, że kościół 

architektonicznie zdefiniowany jako dom wspólnoty ludu Bożego jest jednocześnie domem 
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Bożym. Tak jest, ponieważ kreuje on przestrzeń dla urzeczywistnienia obecności ołtarza i 

tabernakulum a następnie ambony oraz chrzcielnicy. Uzupełniając to miejscem 

przewodniczenia i strefą wiernych, otrzymujemy tzw. samowystarczalność domu Bożego. W 

samej rzeczy nie jest najważniejsze, czy wspomniane obiekty albo strefy istniejąc pod 

odaszeniem, stanowią jako cały układ monumentalną dominantę. O nadproduktywności 

formy mówili już prorocy (podobnie Dzieje Apostolskie 7,48), gdy głosili że Najwyższy nie 

zamieszkuje w domach zbudowanych ręką ludzką (Bandelier, 1999, s. 126). W konsekwencji 

Kościół (Ecclesia) to przede wszystkim zgromadzenie, wspólnota wierzących i ona nadała po 

II Soborze Watykańskim nazwę obiektowi architektonicznemu, w którym się gromadziła i 

gromadzi (Nyga, 1990, s. 18-19). Wiara i rozum odnajduje w tym przypadku swoje ogromne 

znaczenie. Podczas gdy wiara nam mówi, że architektoniczna przejrzysta ekspozycja układu 

sprawowania liturgii jest wystarczalna dla postępu religijnego i głoszenia prawdy, to rozum 

zapewnia nas, że monumentalny język formalny bez prawdziwego odkrycia liturgii, nie 

posiada statutu samowystarczalności w obszarze kontemplacji prawdy.   

Papież Jan Paweł II w encyklice „Fides et Ratio” z 14 września 1998 r. napisał, że 

wiara i rozum stanowią jakby dwa skrzydła na których duch ludzki unosi się ku 

kontemplacji prawdy. Wyróżnił poznanie rozumowe oraz poznanie przez wiarę. Według 

Papieża poznanie rozumowe nazwane przez Niego poznaniem na miarę człowieka powinno 

być uzupełnione przez wiarę, która przekracza poznanie rozumowe i stanowi głębszą formę 

poznania. Według Jana Pawła II wiary dotyczącej objawienia i działania Boga Izraela nie 

należy utożsamiać z pozbawieniem rozumu autonomii albo ograniczeniem przestrzeni jego 

działania (Kowalczyk, 2020, s.79). Stoi za tym  racjonalizm a traktowanie posoborowego 

wnętrza poprzez odejście od aspektu mistycznego w sztuce w stronę czystego przekazu 

funkcji domu dla zgromadzenia liturgicznego jest obecnie czymś naturalnym. Wnosi to 

element pozbawiony metafizyki i podkreśla sposób działania nie do końca akceptowany w 

Kościele przedsoborowym.   

Nawiązując do epoki średniowiecza, dominowało wówczas przekonanie o stałej 

obecności świata nadprzyrodzonego oddziaływującego na każde ludzkie działanie. Stało za 

tym myślenie gratualistyczne definiujące byty, gdy są porządkowane przy ich wznoszeniu 

się stopniami (łac. gradus - stopnie) od materii poprzez istoty cielesno-duchowe do istot 

czysto duchowych. Zgodnie z taką wizją świata sztuka powinna ujawniać piękno 

transcendentne, oparte na blasku i harmonii, które osiągano sposobami określanymi obecnie 

jako artystyczne. Wówczas też świątynię odbierano jako zapowiedź i obraz Królestwa 

Niebieskiego lub świętego miasta Jeruzalem – doskonałej rzeczywistości, symbolicznie 

wyobrażanej przy nawiązaniu do Apokalipsy św. Jana (Sadoch, 2018, s.198). 

Przy świadomości współczesnego architekta i artysty podobne piękno 

transcendentne jest prawie że niemożliwe do zrealizowania w naszych czasach. Z drugiej 

strony nawiązując do obszaru współczesnej sztuki sakralnej, przypomina się o środkach 
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architektonicznego umocnienia znaku manifestacji wiary przy budowie nowych świątyń i 

przy adaptacjach historycznych obiektów. Te ostanie przy zachowanym ołtarzu głównym w 

prezbiterium mogą być dostosowane do przedłużenia funkcji liturgicznej jego historycznego 

tabernakulum wobec przybliżonego do wspólnoty ołtarza posoborowego zorganizowanego 

jak ono na osi głównej układu sakralnego. Tabernakulum na zakończeniu głównej osi 

układu, bez względu na to czy przewyższa mensę historycznego ołtarza czy też występuje 

samodzielnie, symbolicznie umacnia znaczenie posoborowego ołtarza zlokalizowanego 

przed nim. (por. Foto. 1 A,B).     

Architektoniczna czystość odczytu budowli kościelnej powinna poświadczać o 

obecności ołtarza i tabernakulum. Ono samo, stanowiąc wraz z ołtarzem centralny 

architektonicznie obiekt wnętrza, powinno obrazowo przywoływać tajemnicę, że w żadnej 

innej przestrzeni Jezus nie jest obecny do takiego stopnia, jak to się dzieje w przestrzeni 

Eucharystii. W kontekście przekazu ułatwienia odbioru tej tajemnicy przez wiernego ciągle 

realnym zagrożeniem jest skrajny indywidualizm, zarówno projektantów, jak i plastyków. 

Według ks. Henryka Nadrowskiego nie liczy się dobro wspólne wierzących, wynikające z 

odpowiedniego przemyślanego i dostosowanego programu teologicznego, liturgicznego 

oraz ikonograficznego konkretnego kościoła. W zamian za to liczy się chęć zaimponowania 

architekturą pochłoniętą „dogmatycznym kultem technologii” albo wystrojem, który drażni, 

niepokoi lub szokuje poprzez narzucenie „artystycznych udziwnień formalnych” 

odczytywanych jako cel i ostateczne przeznaczenie dzieła (Nadrowski, 2005, Teologia i 

Człowiek, s. 135-136).   

Wszystko to wpływa na postawy i zachowania zarówno osobiste, bardzo 

indywidualne, jak i zbiorowe, wspólnotowe a nawet współtwórcze. Chodzi o to, aby cała 

mediatyczna i ikoniczna warstwa liturgii nie została sprowadzona czy nawet spłaszczona do 

tzw. „atrakcyjności”. Zarówno jedna jak i druga warstwa powinna w swoim pogłębionym 

wyrazie uwzględniać ważny (zarówno w liturgii jak i sztuce) aspekt uczestnictwa. Dotyczy 

to wręcz współuczestnictwa, współtworzenia (Nadrowski, 1987, Studia Theologica 

Varsoviensa, s. 75, 91). 

Według Josepha Andreasa Jungmanna, jednego z prekursorów Soboru 

Watykańskiego II, rozwiązaniem staje się kreowanie przestrzeni służącej modlącej się 

wspólnocie, wyłączonej ze świata, wewnętrznej, bliskiej w duchu Bogu, który jest Duchem i 

którego należy wielbić w duchu. Wówczas zewnętrzność traci na atrakcji i wdzięku. Według 

Jungmanna służba Boża i dom Boży muszą być piękne, ale pięknością, która jest ostatecznie 

tylko czcią, uwielbieniem, świętą bojaźnią przed Bożymi tajemnicami, a mniej przepychem 

ziemi, jako dalekim odblaskiem nieba (Jungmann, 1992, s. 102).  

Ważny jest klimat oddziaływania świątyni, gdy odwiedzając ją, wpatrujemy się w 

ikony i słuchamy śpiewu religijnego oraz muzyki organowej, uobecnienia chorału 

gregoriańskiego. Podobnie działa obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie” 
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albo obraz „Ecce Homo” Brata Alberta Chmielowskiego. Chodzi o szczególny wymiar 

twórczości gdy ich wielkie dzieła pobudzają nas do przemiany i rozpoczęcia pracy twórczej 

nad sobą samym (Jaworski, 2012, s. 10).  

 

3. Strefa Liturgii Eucharystii, architektura a Kodeks Prawa Kanonicznego   

 

Nawa, w której gromadzą się wierni i strefa Liturgii Eucharystii, w której wznosi się 

ołtarz, stanowią dwa różne miejsca w świątyni. Jednak pomiędzy nimi, już od czasu Soboru 

Trydenckiego (1545-1563) powinna istnieć dobra wzrokowa komunikatywność. Po II 

Soborze Watykańskim stoi za tym bardzo czytelne zbliżenie ludzi do ołtarza i odprawianie 

przez celebranta liturgii twarzą do wiernych ułatwiające wiernym udział we Mszy świętej.   

Plany jednonawowe regulowane osiowo jako układ podłużny zapewniały i 

zapewniają dobrą komunikatywność między celebransem a wspólnotą. Jednonawowy układ 

zbudowany na rzucie o formie prostokąta albo trapezu dobrze wypełnia swoje zadanie, gdy 

akcentuje centralną drogę dojścia do ołtarza znajdującego się na zakończeniu osi układu 

(por. Rys. 1/a,b,c,d). Nie dotyczy to planu świątyni zbudowanego na rzucie koła albo 

kwadratu przy obecności ołtarza w centrum geometrycznym tych figur.  

Można w tym miejscu przywołać Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK), podstawowy 

dokument ustawodawczy Kościoła Katolickiego obrządku łacińskiego. Ten opublikowany w 

1983 r., został wówczas promulgowany 25 stycznia przez Jana Pawła II konstytucją 

apostolską Sacrae disciplinae leges. Zastąpił on pro-benedyktyński KPK oraz liczne ustawy 

kościelne wydane po 1917 roku. Późniejsze nowelizacje KPK z 1983 roku, ta z 1988 dokonana 

przez Papieża Jana Pawła II, z 2009 r. a wprowadzona przez Papieża Benedykta XVI oraz te 

z 2015 i 2016 r. autorstwa Papieża Franciszka nie wpłynęły na czwartą księgę tego 

dokumentu. Nosi ona tytuł Uświęcające zadanie Kościoła i podaje przepisy prawne odnoszące 

się tak do sprawowania Eucharystii, jak i jej przechowywania oraz kultu poza Mszą świętą 

(Miazek, 1987, s. 308). Dla niej najważniejsza jest funkcja uświęcająca daru Mszy świętej i 

Eucharystii zgodna z kanonem 899 KPK (KPK, 1983, kan. 899 § 1). Stoi również za tym 

architektonicznie nowe miejsce, to przewidziane wyłącznie w prezbiterium dla 

posoborowych ambon.  
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Rys. 1/a,b,c,d. Plany teoretyczne jednonawowe z ołtarzem lokalizowanym na zakończeniu osi. Plan 
zbudowany na rzucie prostokąta (a,b) przy zachowaniu równoległości układu ławek dla wiernych (b) 
oraz plan zbudowany na rzucie trapezu (c,d) bez zachowania równoległości układu ławek dla 
wiernych (d). Rys. Autor. 

 

Gdy ma to służyć lepszemu zaangażowaniu wiernych obecnych podczas liturgii, 

najważniejsze jest zgodne z kanonem 928 posoborowe zrównanie znaczenia języka 

ojczystego z językiem łacińskim (KPK, 1983, kan. 928). Tak też Msza święta odprawiana w 

języku ojczystym nie stanowi już obrządku w języku obcym. Podkreśla to już od 1963 r. 

Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium”, definiując jako zjawisko bardzo 

pożyteczne dla wiernych (Sacrosanctum Concilium, 1963, art. 36). Architektonicznie można 

to utrwalić, odpowiednio projektując uwidocznienie bezbarierowości współuczestnictwa 

strefy wiernych oraz strefy celebransa. 

Kanon 897 Kodeksu Prawa Kanonicznego odwołując się do współuczestnictwa, 

nawiązuje do obowiązku aktywnego uczestnictwa wiernych w obrządku Mszy świętej (KPK, 

1983, kan. 897). Tak też zapewnia się charakter całkowicie wspólnotowy kultu 

eucharystycznego. Dlatego ważny jest powiązany z układem architektonicznym wnętrza 

aspekt przybliżenia stołu ofiarnego do wspólnoty, dzieło gromadzenia w jedno wiernych 

pod przewodnictwem biskupa, kapłana (KPK, 1983, kan.  899 § 2). Służy temu umiejętność 

projektowania prezbiterium, które posługuje się w czasach posoborowych przeważnie 

nazwą strefa Liturgii Eucharystii.   

Powinno być ona wyodrębniona poprzez płaszczyznę posadzki przewyższającą 

posadzkę nawy. Jednocześnie nie powinno się zapominać o formalnej odmienności i 

wystroju tej strefy, której rozmiary muszą zapewniać swobodne, komfortowe sprawowanie  

obrzędów liturgicznych (Inter Oecumenici, 1964, nr. 91). Przypisanie prezbiterium funkcji 
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strefy centralnej powinno wiązać się ze środkami przestrzennego wyrażania obecności 

tajemnicy przeistoczenia eucharystycznego i miejsca przechowywania zakonsekrowanych 

hostii. Architekt też powinien zadecydować czy jako odsunięte od ołtarza tabernakulum, 

znajdzie swoje miejsce w prezbiterium, w nawie czy też w kaplicy.  

Współczesne plany kościelne jednonawowe nie posiadają ograniczeń historycznych 

planów bazylikowych albo halowych wielonawowych. Doświadcza to wierny przy większej 

łączności wizualnej z celebransem, z ołtarzem i ze wspólnotą. Rozmieszczenie siedzeń 

(ławek) dla wiernych nie ogranicza obecnie układ sklepień albo przęseł, ale racjonalna 

koordynacja wzroku wiernych wobec miejsca usytuowania ołtarza. Tak też poprzez 

przybliżenie strefy siedzeń wiernych do stołu ofiarnego wzmocnieniu powinno ulegać 

czynne uczestnictwo wiernych we Mszy świętej. W konsekwencji do architektonicznego 

odczytu centralizacji wiary odkrywanej wizualnie bardziej służy układ centralny lokalizacji 

prezbiterium z ołtarzem w geometrycznym środku rzutu obiektu aniżeli układ podłużny z 

prezbiterium i ołtarzem eksponowanym na zakończeniu osi głównej wnętrza kościelnego 

(por. Rys. 2/a,b). 

 

 
 
 

Rys. 2/a,b. Układy teoretyczne sakralne podłużne i centralne. a).Układy sakralne podłużne na rzucie 
o syntezie dwóch kół, rzucie prostokątnym oraz trapezowym. b). Układy sakralne centralne na rzucie 
koła, na rzucie kwadratu oraz krzyża greckiego. Rys. Autor. 
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Uregulowane architektonicznie znaczące wizualnie przybliżenie wiernego do 

obszaru ołtarza, obiektu wielkiej tajemnicy ustawodawczo wymagało czasu. Zrozumiałym 

staje się posoborowe porzucenie kanonu 858 z 1917 roku, który dozwalał na przyjęcie 

Komunii świętej jedynie po wypełnieniu postu trwającego od północy poprzedzającej jej 

dzień. W podobnym duchu znikło ograniczenie kanonu 857 z 1917 roku dotyczące 

przyjmowania Komunii św.  tylko jeden raz dziennie. Wykreślono również zakaz 

przyjmowania Komunii św. pod dwoma postaciami zgodny z kanonem 852 z 1917 roku 

(Gaudemet, 1989, s. 50).  Zastąpiono go obecnie kanonem 952 (KPK, 1983, kan.952). 

Tymczasem kanon 919 zredukował czas postu przed komunią do jednej godziny (KPK, 1983, 

kan. 919). Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego to również możliwość przyjmowania 

Komunii św. częściej niż raz dziennie (KPK, 1983, kan. 917). Zgodnie z kanonem 803 z 1917 

roku, możliwość koncelebracji istniała tylko w związku z ordynacją księży i konsekracją 

biskupa. Aktualny kanon 902 uwzględnia w tym kontekście większy liberalizm (Gaudemet, 

1989, s. 50).     

Obraz tolerancji można przełożyć również na udział światła dziennego 

niekoloryzowanego wprowadzanego do sacrum bez udziału historycznie w pewnym sensie 

obowiązkowych witraży. Dotyczy to nieznanym wcześniej konstrukcji uskoku dachowego 

albo okna wprowadzającego czyste światło słoneczne do prezbiterium, strefy światła 

duchowego niewidzialnego. Pośrednią inspiracją do projektowania przestrzeni wnętrza 

kościelnego akcentowanego strefowo światłem dziennym, aby podkreślić ekspozycję ołtarza, 

tabernakulum albo innego obiektu liturgicznego może stanowić werset 5-7 z Pierwszego 

Listu św. Jana definiujący Boga jako światłość świata (Biblia Tysiąclecia, 1980, św. Jan 

Apostoł, Pierwszy List, werset 5-7, s. 1387)1. Tak też przy pomocy aranżacji światła w 

prezbiterium architektura jest w stanie podeprzeć współczesne zapewnienie Ogólnego 

Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego o konieczności budowania czytelnie eksponowanego 

stałego ołtarza we wnętrzu sakralnym. Dotyczy to ołtarza odsuniętego od ściany tłowej 

prezbiterium, który pozwala na jego obejście i odprawianie Mszy św. twarzą w stronę 

zgromadzenia wspólnoty. Ołtarz jako obiekt poświęcony urzędem Kościoła powinien 

architektonicznie uwidaczniać, że stanowi centrum przestrzeni sakralnej przyciągające 

jednoznacznie  wzrok zgromadzenia ludu Bożego (OWMR, 1975, kan. 262; Inter Oecumenici, 

1964, nr. 91).      

Jednocześnie istnieje problem możliwości prawidłowego zasygnalizowania 

podwójnej obecności Chrystusa, który w trakcie liturgicznego przeistoczenia „będąc 

                                                 
1 „Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma 
w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w 
ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak 
On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, 
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (Biblia Tysiąclecia, 1980, św. Jan Apostoł, Pierwszy List, werset 
5-7, s. 1387). 
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kapłanem”, staje się jednocześnie ofiarą (Bandelier, 1999, s. 12-13). Podkreśla to Kodeks 

Prawa Kanonicznego (KPK, 1983, kan. 932)2. Tak też kapłan odprawiający Mszę świętą 

symbolizuje samego Chrystusa. Sprzyja temu architektoniczne ukierunkowanie wnętrza jako 

układu służącego obserwacji oblicza celebrującego przez uczestników zgromadzenia 

liturgicznego. 

 

4. Dwa funkcjonujące ołtarze i jedno czynne tabernakulum 

 

Dokumenty posoborowe doradzają, aby w kościołach wznoszonych jako nowe 

budować tylko jeden funkcjonujący liturgicznie stół ofiarny, związany z przestrzenią jednej 

nawy. Dotyczy to przestrzeni służącej dużej wspólnocie niedzielnego zgromadzenia, nawie 

ukształtowanej dla ekspozycji tylko jednego stołu ofiarnego w jej wnętrzu. Przepis ten z 

wyłączeniem koncepcji przewyższania ołtarza predellą i tabernakulum zasadniczo nie 

zaprzecza istnieniu dwóch form obrządku (rytu) Kościoła rzymskokatolickiego w naszych 

czasach. Architektonicznie jest ważne, że ksiądz podczas celebry zawsze posiada stół ofiarny 

przed sobą a prawo posoborowe decyduje, z której strony umiejscowimy wspólnotę w 

stosunku do oblicza celebransa.  

Odmienną od obecnej tzw. formy zwyczajnej (forma ordinaria) liturgii 

eucharystycznej zgodnej z Mszałem opublikowanym przez Pawła VI (wznowienie Jan Paweł 

II) jest forma ekstraordynaryjna obrządku rzymskiego (forma extraordinaria), inaczej „Msza 

trydencka” odprawiana według Mszału rzymskiego promulgowanego autorytetem Jana 

XXIII w 1962 r. Stanowi ona przeredagowaną po Soborze Trydenckim (1545-1563) wersję 

Mszału z 1570 roku (V. Semenova, 2019, s. 419).  

Pomimo tego, że są to dwie wersje jednego i tego samego obrządku (rytu) Kościoła 

rzymskokatolickiego, Święta Kongregacja Obrzędów podkreśla racjonalny aspekt 

budowania we wnętrzu sakralnym posoborowym tylko jednego ołtarza. Dotyczy to stałego 

stołu ofiarnego oznaczającego jednego Zbawiciela i jedną Eucharystię Kościoła, istniejącego 

dla jednego zgromadzenia wiernych. Jednocześnie podkreśla się możliwość umiejscowienia 

drugiego ołtarza w oddzielonej od nawy kaplicy. Samodzielna kaplica przy ekspozycji 

tabernakulum, wystawienia Najświętszego Sakramentu i możliwości odprawiania Mszy św. 

w dni powszednie dla małej ilości wiernych zastępuje funkcje liturgiczne związane z nawą 

kościelną. Podkreśla to od 1978 r. nr. 7 czwartego rozdziału Pontyfikału rzymskiego w 

Obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza, tekst omawiany i cytowany przez Ojca Franciszka 

                                                 
2 „Przez namaszczenie krzyżem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, który przede wszystkim został 
namaszczony i tak jest nazwany. Ojciec przecież namaścił Go Duchem Świętym i ustanowił 
Najwyższym Kapłanem, aby na ołtarzu swojego Ciała złożyć w ofierze własne życie za zbawienie 
wszystkich” (KPK, 1983, kan. 932). 
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Małaczyńskiego OSB (Obrzęd poświęcenia kościoła i ołtarza, 1978, IV/7; Małaczyński, 1984, 

s. 213-214)3.  

Przy przypisaniu ołtarza z kaplicy wspólnocie kościoła tygodniowego, możliwe jest 

tworzenie współczesnego wnętrza sakralnego o formie dwóch przestrzeni przynależnych do 

pojedynczych własnych ołtarzy. To budowanie jakby małego kościoła koło dużego, małej 

nawy obok dużej stawia nowe wezwanie przed architektem. Dotyczy to dwóch kubatur na 

tyle niezależnych od siebie plastycznie a szczególnie funkcjonalnie, na ile pozwala na to 

zalecenie umiejscawiania tylko jednego tabernakulum obsługującego dwie wspomniane 

przestrzenie. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego daje przyzwolenie na 

zbudowanie nawet więcej niż dwóch ołtarzy we wnętrzu sakralnym. Trzymając się małej 

ilości, każdy z nich powinien się znaleźć w kaplicy odpowiednio oddzielonej od nawy 

kościoła (OWMR, 1975, nr. 267)   

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczy to jedynego tabernakulum we 

wnętrzu sakralnym, które nie jest wyraźnie oddalone od ołtarza strefy eucharystycznej 

„kościoła niedzielnego” albo od ołtarza strefy eucharystycznej kaplicy „kościoła 

tygodniowego”. Sprzyja to dobremu wypełnianiu funkcji liturgicznych ołtarza (KPK, 1983, 

kan. 938). Jednocześnie staje się źródłem adoracji i kontemplacji. Funkcja ta w odniesieniu do 

tabernakulum pozostaje oczywiście niezmienna, jak to podaje Instrukcja „Eucharisticum 

Misterium” z 1967 roku, gdy zostanie ono umiejscowione poza dwoma wspomnianymi 

strefami w innej powiązanej z nawą kościoła kaplicy (Eucharisticum Misterium, 1967, nr. 52-

53). Przy nieobecności ołtarza architektonicznie służy ona ekspozycji tabernakulum, które w 

towarzystwie stołu wystawienniczego albo bez niego pozostaje obiektem 

samowystarczalnym w swojej przestrzeni czytelnie nieoddalonej od nawy kościelnej i 

kaplicy kościoła tygodniowego.    

 

5. Ołtarz posoborowy wznoszony bez tabernakulum 

 

Współcześnie, gdy Msza święta jest odprawiana twarzą w stronę wiernych, taka 

postawa liturgiczna celebransa wprowadza nową formę transparentności. Architektonicznie 

najważniejsza staje się płaszczyzna powierzchni mensy wyniesiona ponad płaszczyzną 

posadzki nawy. Mensa przy odpowiednim wyniesieniu, poprzedzając na głównej osi układu 

celebransa, zapewnia właściwą ekspozycję wszystkich jego czynności. Gdy dotyczy to 

uwidocznienia czytelnego odczytu gestu rąk przy łamaniu chleba a nie jego subtelnego 

                                                 
3 „W nowych kościołach należy budować tylko jeden ołtarz, aby na wspólnym zgromadzeniu 
wiernych jedyny ołtarz oznaczał jednego Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa oraz jedną 
Eucharystię Kościoła. W kaplicy natomiast, w miarę możliwości, w jakiś sposób oddzielonej od nawy 
kościoła, w której umieszcza się tabernakulum do przechowywania Najświętszego Sakramentu, 
można postawić drugi ołtarz, gdzie również można odprawiać Mszę świętą w dni powszednie dla 
małej liczby wiernych” (Małaczyński, 1984, s. 213-214). 
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ukrywania odpowiadającemu budowie ołtarza przedsoborowego, rola projektanta jest inna 

jak poprzednio. Brak takich potrydenckich elementów oprawy obrządku przewyższających 

ołtarz jak retabulum, predella i tabernakulum upoważnia go do traktowania przestrzeni w 

sposób mniej obrazowy. Obecnie wszystko skupia się na kształcie ołtarza, który można 

wpisać w kubaturę prostopadłościanu będącą obiektem wystarczającym, aby eksponować 

całą ekspresję formy posoborowego stołu ofiarnego. Ostatecznie współczesny ołtarz bez 

wprowadzenia nadbudowy nie jest kompozycją wertykalną ukazującą wzrost i budowanie 

formy z dołu do góry ale horyzontalną. Wszystko jest oparte na statyce mensy, która nie 

może zsunąć się z podstawy albo być uszkodzoną przez jej nietrwałość. Mensa zawsze była 

elementem podstawowym budowy ołtarza ale nigdy za wyjątkiem czasów Ojców Kościoła 

(I-VIII w.) nie była traktowana tak samowystarczalnie, jak to się dzieje obecnie. Architekt 

musi przecież wiedzieć, że Cud Eucharystii sam w sobie nie dotyczy wnętrza kubatury, 

którą projektuje w celu manifestacji wiary, ale poziomej statycznie ustabilizowanej 

ograniczonej płaszczyzny wyniesionej ponad wszystkie posadzki sakralnego wnętrza.  

Romano Guardini definiuje obecność ołtarza w świątyni jako egzystencję obiektu 

zbudowanego mocno na masywnym cokole symbolicznie przyrównanym do niekłamliwej 

woli człowieka. Autor,  opisując budowę ołtarza wyniesionego ponad posadzkę nawy, 

nawiązuje do urzeczywistniania jego podstawowej funkcji dotyczącej ofiary Chrystusa. 

Wiąże się to z opisem zwieńczenia mensy jako płaszczyzny wybornie przygotowanej do 

ekspozycji tego wielkiego eucharystycznego ofiarniczego dzieła (Guardini, 1987, s. 66)4. 

Od początku Kościoła Eucharystia dotyczyła i ciągle dotyczy tego samego, realnego 

„ukrywania się” rzeczywistej osoby Chrystusa pod postacią chleba i wina. Jest to 

realizowane przy udziale przestrzeni „niewidzialnej” Komunii i trwaniu w łasce 

uświęcającej (Jan Paweł II, 2003, s. 46). Jednocześnie reforma posoborowa w XX wieku, 

definiując ukrytą obecność Chrystusa Eucharystycznego na ołtarzu i poza ołtarzem, 

przywraca w kontekście nauki Ojców Kościoła (I-VIII w.) prawidłowe znaczenie każdemu 

elementowi celebry. Ujmuje to wątek racjonalny rozumu i podkreśla, że ze względu na 

jasność znaku na ołtarzu, na którym odprawia się Mszę świętą, nie powinno się za wcześnie 

akcentować obecności Eucharystycznego Chrystusa, obecności będącej owocem konsekracji 

(Eucharisticum Mysterium, 1967, nr. 55; Inter Oecumenici, 1964, nr. 95). Dlatego ołtarz 

ofiarny, widzialne centrum akcji liturgicznej, przestaje być po II Soborze Watykańskim 

miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu a staje się nim wyodrębnione tabe-

rnakulum, czytelnie odsunięte od mensy ołtarzowej, jeszcze jeden ważny obiekt 

                                                 
4 „Stoi on w najświętszym miejscu kościoła, szeregiem stopni wzniesiony ponad resztę przestrzeni, 

która sama jest wyłączona z obszaru działalności ludzkiej, wyodrębniona jak świętość duszy. Stoi 
zbudowany mocno na masywnym cokole, jak ta niekłamliwa wola w człowieku, wiedząca o Bogu i 
zdecydowana stanąć w Jego sprawie. A na cokole spoczywa płyta, mensa, miejsce przystosowane 
wybornie do składania ofiary: swobodna, równa płaszczyzna, bez żadnych zakamarków i załomów. 
Nie masz tu żadnych praktyk niejasnych, schowanych w półcieniu-wszystko tu jasne, dostępne 
spojrzeniom każdego” (Guardini, 1987, s. 66). 
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architektonicznego wnętrza. 

Symboliczne „wieczne” światełko przed tabernakulum przypomina nam o obecności 

Najświętszego Sakramentu. Służy do tego specjalna „wieczna lampka”, oznaczająca 

Chrystusa i pobudzająca do Jego czci (KPK, 1983, s. 940). Jest to światło palące się w dzień i 

w nocy w kościele, które przywołuje ten płomień, który nigdy nie gaśnie, ten również palący 

się w dzień i w nocy zgodnie z tradycją w Świątyni Jerozolimskiej. Ten płomień to znak, jak 

to wskazuje Ojciec Alain Bandelier w nawiązaniu do Psalmu 121(4), gdy pisze o nim: „Jest on 

znakiem, że On nie śpi ani nie drzemie, stróż Izraela”(Bandelier, 1999, s. 129).  

 

6. Ołtarz w posoborowej Strefie Liturgii Eucharystii 

 

Ołtarz przy którym sprawowana jest codzienna Eucharystia, posoborowy stół ofiarny 

(obecnie bez grobu z relikwiami) powinien być zbudowany z dwóch zasadniczych 

elementów, mensy (płyta) i cokołu (stipes), na którym ona spoczywa (Koch, 1989, s. 85). 

Powinien być zbudowany z materiałów trwałych i umiejscowiony na trwale w strefie 

Liturgii Eucharystii. Według Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego dobrym 

budulcem dla mensy ołtarzowej jest tradycyjny materiał a naturalny kamień posiada tutaj 

pierwszeństwo. Szerszy wybór materiału dotyczy podstawy pod mensą i fundamentu 

ołtarza. Cały czas należy mieć na uwadze dostojeństwo jego formy i jej trwałość (OWMR, 

1975, kan. 263)5.  

Architektonicznie ważne jest szczególne umiejscowienie stołu ofiarnego w centrum 

prezbiterium, na platformie przewyższającej o kilka stopni komunikacyjny obszar całej 

strefy Liturgii Eucharystii. Ona sama powinna być kompozycyjnie wyodrębniona wobec 

całego wnętrza przez podwyższenie, odmienną formę i wystrój oraz posiadać takie 

rozmiary, aby można było komfortowo sprawować w niej obrzędy liturgiczne (OWMR, 

1975, kan. 258). Trzy podstawowe jej funkcjonalne miejsca należy definiować jako ołtarz, 

czyli strefę Ciała i Krwi Pańskiej, następnie ambonę, czyli strefę Liturgii Słowa oraz miejsce 

przewodniczenia nazywane sedilia, związane bezpośrednio z fotelem celebransa (OWMR, 

1975, kan. 271-272). Tabernakulum i chrzcielnica stanowią dwa funkcjonalne obiekty 

uzupełniające strefę Liturgii Eucharystii (Prezbiterium), które mogą, ale nie muszą się 

znaleźć w jej obrębie.  

Współczesne konieczne wyposażenie ołtarza stanowią: obrus, krzyż i świeczniki. 

Krzyż może być umieszczony na ołtarzu lub obok niego i powinien być dobrze widoczny dla 

zgromadzenia wiernych. Świeczniki mogą stać przy ołtarzu, ale nie powinny przesłaniać 

akcji liturgicznej lub w niej przeszkadzać (OWMR, 1975, kan. 269). W ten sposób 

                                                 
5 „Zgodnie z tradycyjnym zwyczajem Kościoła i ze względu na znaczenie symboliczne mensa ołtarza 
powinna być zbudowana z naturalnego kamienia. Fundament i podstawa podtrzymujące mensę 
ołtarza mogą być z dowolnego materiału, byleby godnego i trwałego” (OWMR, 1975, kan. 263). 
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zaakcentowany zewnętrznie posoborowy stół ofiarny jako obiekt poświęcony może istnieć 

według zaleceń posoborowych nad relikwiami świętych, chociażby nie byli męczennikami 

(OWMR, 1975, kan. 266). To nie odnosi się do ołtarza przenośnego, który może być zrobiony 

z dowolnych materiałów szlachetnych i trwałych, z jakich w danym kraju zwykle wykonuje 

się sprzęty liturgiczne (OWMR, 1975, kan. 264). 

Towarzysząca godności stołu Pańskiego godność słowa Bożego wymaga, aby w 

obiekcie sakralnym było ono głoszone z miejsca, na którym w czasie Liturgii Słowa 

spontanicznie skupia się uwaga wiernych. Z zasady powinna to być ambona a nie zwykły 

przenośny pulpit, podczas gdy z niej czyta się lekcje, psalm responsoryjny oraz orędzie 

wielkanocne. Służy ona również do wygłaszania homilii i odmawiania modlitwy 

powszechnej, czyli modlitwy wiernych (Inter Oecumenici, 1964, nr. 96). Dobrym miejscem 

dla ambony, która obok stołu ofiarnego i sedilii, jest trzecim podstawowym elementem 

strefy Liturgii Eucharystii, jest jej miejsce po prawej stronie ołtarza. W tym kontekście pulpit 

lektora powinien zostać umieszczony po jego lewej stronie. 

 

7. Przechowywanie Eucharystii we wnętrzu posoborowym 

 

Zasadniczym i pierwotnym celem przechowywania Eucharystii poza Mszą świętą 

jest udzielanie wiatyku. Drugi cel to rozdawanie Komunii Świętej i adoracja Jezusa 

Chrystusa obecnego w sakramencie (Eucharisticum Misterium, 1967, nr. 49). W konsekwencji 

konsekrowane Hostie należy odpowiednio często odnawiać i przechowywać w puszce albo 

w odpowiednim naczyniu w takiej liczbie, aby ich wystarczało do Komunii Świętej chorych 

oraz innych wiernych poza Mszą świętą (KPK, 1983, kan. 939). 

Najświętszy Sakrament przechowywany obecnie w jednym tabernakulum, 

zobowiązuje do specyficznego jego traktowania w kontekście architektury wnętrza 

kościelnego. Jako skrzynka ogniotrwała i pancerna, powinno być nieruchome, mocne i 

nieprzeźroczyste a ponadto zamykane aby wykluczało niebezpieczeństwo profanacji (Inter 

Oecumenici, 1964, nr. 95; Eucharisticum Misterium, 1967, nr. 54; KPK, 1983, kan. 938; 

Bandelier, 1999, s. 129) Statycznie powinno być związane z formą małej mensy, 

zapewniającej umiejscowienie na niej po otwarciu tabernakulum co najmniej dwóch  puszek 

z komunikantami w środku oraz dwóch świec po bokach.  

Racjonalne wymogi liturgiczne wskazują na powściągliwość przy ozdabianiu tej 

strefy uhonorowania i wyeksponowania obecności Chrystusa ukrytego pod postacią chleba. 

Zastosowany też na drzwiczkach tabernakulum albo obok nich symbol powinien być 

wyraźnie czytelny co do oznaczenia obecności Najświętszego Sakramentu w tabernakulum 

(Eucharisticum Misterium, 1967, nr. 57). Wyeksponowane w kontekście całego wnętrza 

drzwiczki tabernakulum, jako najważniejszy wizualnie element tej świętej szafki, wraz z nią 

powinny pobudzać do adoracji indywidualnej i zbiorowej.  
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Historia tabernakulum rozpoczyna się od wież bogato dekorowanych, 

umiejscawianych od XIII wieku przy boku północnym ołtarza. W epoce renesansu, gdy 

obniżono ich wysokość, straciły już nazwę wież i jako szafkowe formy, zaczęto je umieszczać 

w częściach centralnych ołtarzy. W wielkich kościołach przeważnie kaplica Najświętszej 

Marii Panny, zbudowana na zakończeniu osi za chórem gotyckim, przechowuje obecnie 

tabernakulum (Bouyer, 1991, s. 75). Podobne zakończenie głównej osi kościoła może być 

realizowane we wnętrzu zaprojektowanym bez ambitu przez tabernakulum współczesne 

eksponujące w prezbiterium architektoniczne zwieńczenie całego układu. Ta 

prostopadłościenna szafka dekorowana albo bez dekoracji obserwowana na ścianie tłowej 

prezbiterium powinna kompozycyjnie wyraźnie eksponować swoją liturgiczną 

współzależność z ołtarzem i amboną. (por. Foto. 2 A,B.) Bardziej kompozycyjnie niezależne 

jest tabernakulum bez funkcji zwieńczenia układu, to bez powiązania z osią główną obiektu, 

umieszczone na steli, słupie uformowanym z marmuru lub innego podatnego do obróbki 

kamienia. Można je obejść jak ołtarz, dotknąć, kontemplować przy możliwości jej 

czterostronnej adoracji.  

Ważne są słowa Jana Pawła II, gdy w Encyklice „Ecclesia de Eucharistia” Ojciec 

Święty nawiązuje do „sztuki modlitwy”. Według Papieża jest ona nieodzowna dla 

chrześcijanina w naszych czasach. Dotyczy to duchowej rozmowy na cichej adoracji przed 

Najświętszym Sakramentem (Jan Paweł II, 2003, s. 32)6. Nie zaprzecza temu bardzo 

indywidualna artystycznie forma tabernakulum, która pomimo swojej odmienności wobec 

ołtarza zawsze powinna poświadczać, że jest satelitą stołu ofiarnego. (por. Foto. 3 A/B) Dla 

architekta tabernakulum może stać się również tym malutkim domkiem wielokrotnie 

mniejszym od tego wielkiego stanowiącego kubaturę kościoła. Taki domek wmurowany w 

ścianę próbuje jakby przekroczyć materialne granice związane z symboliką muru, 

uaktywniając jednocześnie odczucie zrośnięcia się jego materii z materią kościoła. Jeżeli 

tabernakulum stanowi część kompozycji witrażowej, ściana symbolicznie jest już otwarta. 

Prześwieca ona różnobarwnym światłem, otaczając koncentryczną formę domku 

eucharystycznych postaci. Tabernakulum modernistyczne w ścianie witrażowej stanowi 

odmienną koncepcję od tabernakulum potrydenckiego, gdy ten mały domek odnajduje 

swoje miejsce na mensie powiązanej z retabulum ołtarza zlokalizowanego na zwieńczeniu 

nawy głównej lub kaplicy. (por. Foto. 4 A,B). Tabernakulum potrydenckie ciągle odnajduje 

swoją aktualność w odnawianych liturgicznie starych kościołach, gdy staje się obiektem 

niezależnym od mensy posoborowego ołtarza liturgicznego. Jeżeli nie dotyczy to ołtarza 

głównego dokonuje się na ołtarzu w jednej z kaplic kościoła.  

                                                 
6 „Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim „sztuką modlitwy”, 

jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w 
Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości” (Jan 
Paweł II, 2003, s. 32). 
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Bardzo dużo zależy od artysty posiadającego szeroką przestrzeń twórczą. Według 

Ojca Świętego odnosi się to zarówno do sztuk plastycznych jak i muzyki kościelnej. Papież 

Jan Paweł II wspomina o tym w Encyklice „Ecclesia de Eucharistia” i stwierdza, że Kościół 

zawsze zostawiał szeroką przestrzeń twórczą artystom. Mówiąc o sztuce sakralnej, mówi 

jako o tej, która musi odznaczać się umiejętnością trafnego wyrażenia tajemnicy ujmowanej 

w pełni wiary Kościoła (Jan Paweł II, 2003, s. 64)7.   

Pragnienie nieustannego „oglądania św. Hostii” dało początek kultu Eucharystii o 

formie „wieczystej adoracji”, nieprzerwanie trwającej czci wystawienia Najświętszego 

Sakramentu. Od wprowadzenia jej w rzymskich kościołach przez papieża Klemensa VIII 

bullą Graves et diuturnae w dniu 25 XI 1592 r. jej obecność jest aktualna do dzisiaj i jest 

praktykowana w kościołach miejskich przy udziale specjalnych kaplic adoracji (Pintal, 2010, 

s. 218). Architektonicznie powiązane z  czytelną atmosferą intymności są związane 

przeważnie z obecnością tabernakulum a w konsekwencji z uszanowaniem modlitwy 

prywatnej i adoracji przynoszącej uciszenie oraz spokój wewnętrzny (Eucharisticum 

Misterium, 1967, nr. 53; KPK, 1983, kan. 938). Racjonalne jest przybliżenie tej kaplicy i jej 

tabernakulum do prezbiterium. Skraca ono drogę księdzu przy odnoszeniu komunikantów z 

ołtarza zintegrowanego z nawą i ułatwia proces komunikowania. Jednocześnie 

uczytelnieniu ulega liturgiczna współzależność kaplicy, ołtarza kościoła niedzielnego i strefy 

jego wiernych.  

 

8. Tabernakulum we współczesnym wnętrzu, zwieńczające strefę Liturgii 

Eucharystii albo umiejscowione obok ołtarza 

 

Uwzględniając piękno historycznej szafki przechowującej święty pokarm w 

zabytkowym ołtarzu głównym, zlokalizowanie współczesnego tabernakulum w strefie 

Liturgii Eucharystii na osi za ołtarzem posoborowym staje się przypadkiem szczególnym. 

Przy projektowaniu nowoczesnych wnętrz sakralnych, tabernakulum współczesne 

nawiązując do dziedzictwa jego lokalizacji, umieszczone w nowoczesnym prezbiterium na 

zakończeniu osi głównej kościoła, jest w stanie eksponować plastycznie zwieńczenie całego 

układu. Zastosowanie kilku stopni przed tabernakulum, aby jako przewyższone nad innymi 

obiektami prezbiterium nie zostało zasłonięte przez celebransa stojącego przy ołtarzu do 

niego plecami wydaje się racjonalnym rozwiązaniem.    

Mimo wszystko umiejscowienie tabernakulum z Najświętszym Sakramentem na 

zakończeniu osi układu w prezbiterium tak aby celebrans przy ołtarzu posoborowym był do 

                                                 
7 „Kościół zawsze zostawiał szeroką przestrzeń twórczą artystom. Jednak sztuka sakralna musi 

odznaczać się umiejętnością trafnego wyrażenia tajemnicy ujmowanej w pełni wiary Kościoła i 
zgodnie ze wskazaniami duszpasterskimi, stosownie opracowanymi przez kompetentne władze 
kościelne. Odnosi się to zarówno do sztuk plastycznych, jak i do muzyki kościelnej”( Jan Paweł II, 
2003, s. 64). 
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niego odwrócony plecami, dla pewnej grupy wierzących jest zabiegiem dyskusyjnym 

(Bandelier, 1999, s. 129). Rozwiązaniem jest nie osiowa ekspozycja tabernakulum w strefie 

Liturgii Eucharystii, ekspozycja na pełnej ścianie albo w witrażu czy też na stali, kształtując 

„słup eucharystyczny” zaprojektowany blisko stołu ofiarnego. Stoi za tym artystycznie 

racjonalna obecność tabernakulum bez nadmiernego akcentowania w prezbiterium 

centralizacji jego funkcji. Bez obowiązku jego lokalizowania w tej strefie ołtarz zawsze 

powinien być projektowany jako najważniejszy liturgicznie obiekt kościoła. 

Na pierwszym planie ołtarz oznacza umartwienie naszych zmysłów albo naszego 

serca. Następnie oznacza Kościół duchowy a cztery naroża stołu ofiarnego, cztery strony 

świata, nad którymi rozciąga swoje panowanie. Po trzecie ołtarz jest obrazem Chrystusa bez 

którego, żaden dar nie może być ofiarowany w sposób zapewniający radość. Po czwarte jest 

on obrazem ciała Pańskiego. Po piąte reprezentuje stół, przy którym Chrystus pił i jadł ze 

swoimi uczniami (Durand de Mende, 1996, s. 55).    

Bliskość tabernakulum i ołtarza oraz sposób jej akcentowania, gdy oba obiekty 

znajdują się w prezbiterium, może ale nie musi plastycznie oraz architektonicznie umacniać 

symboliczną obecność pięciu wspomnianych elementów. Dotyczą one obszaru wiary a 

przekaz języka symboliki w obszarze architektury i sztuk plastycznych dotyczy wypowiedzi 

w obszarze obiektywizmu i subiektywizmu. Ważny jest racjonalizm udogodnienia przy 

rozdawaniu wiernym Komunii świętej a wówczas umiejscowienie tabernakulum w 

prezbiterium posiada uniwersalny charakter. Udogodnieniu przy komunikowaniu może 

również służyć obecne nieinstalowanie balasek oddzielających strefę prezbiterialną od nawy.  

Nade wszystko ważna jest bliskość, na jaką w kościele posoborowym wspólnota 

może się zbliżyć do stóp ołtarzowych.  Umieszczając w prezbiterium witraże, malowidło 

ścienne albo płaskorzeźbę, musimy nie zapominać o jego pełnym tematycznym uzależnieniu 

od liturgicznego przeznaczenia ołtarza. Już sam jego cokół służy w końcu plastycznemu 

wyeksponowaniu określonego religijnego wątku tematycznego. Elementy płaskorzeźby w 

kamieniu, drewnie, metaloplastyki o scenach przedstawiających ustanowienie Najświętszej 

Eucharystii typu  „Ostatnia wieczerza” mają tutaj swoje głębokie uzasadnienie.  

Należy przywołać tutaj zawsze aktualne słowa Papieża Pawła VI wygłoszone do 

artystów w Kaplicy Sykstyńskiej w 1964 roku. Nawoływał on do tworzenia form 

przystępnych i zrozumiałych dla rzeczy niewidzialnych. Papież odniósł się do sztuki, która 

polega na porywaniu skarbów ze świata ducha i przyodziewaniu ich w słowa, barwy, formy 

przy ich dostępności dla ludzi (Paweł VI, 1964, Znak, s. 1425-1426).    

  

Podsumowanie i wnioski 

 

Nawiązując do współistniejącej z plastyką współczesnej architektury, która poprzez 

poprawne współistnienie ołtarza i tabernakulum przybliża nas do obszaru wiary 
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przypomina się o nieprofesjonalnych uproszczeniach przy budowie nowych świątyń oraz 

przy adaptacjach historycznych obiektów. Często powodują one utratę tożsamości sakralnej 

obiektu. Oczywiście należy unikać utraty identyfikacji sakralnej, poprzez unikanie studium 

przypadku, narzucania społeczności lokalnej niezrozumiałych dla niej form. Można 

zasugerować unikanie proboszczy nieświadomych kościelnych ustaleń związanych z 

posoborową odnową oraz architektów bez znajomości praktyki liturgicznej i posoborowej 

odnowy. Architekt poprzez strefowe uporządkowanie najważniejszych obiektów sakralnego 

wnętrza powinien przekazywać zapewnienie, że czytelna ekspozycja języka funkcjonalno-

liturgicznego jest pierwszoplanowa w stosunku do produkcyjności detalu plastycznego i 

jego nasycenia.  

Blisko 60-letnia praktyka posoborowego kształtowania przestrzeni architektoniczno-

liturgicznej Kościoła Katolickiego wypracowała szczególne, racjonalne podejście do  

liturgicznej eksploatacji przestrzeni architektonicznej wnętrza kościoła. W szczególności: 

1. Ołtarz i tabernakulum jako rozdzielone elementy stały się lepiej widoczne dla 

wiernych. 

2. Posoborowa Msza święta jest bardziej zrozumiała dla uczestników, a celebrans 

komunikuje się z wiernymi w sposób bezpośredni, w ich narodowym języku. 

3. Obowiązkowe wprowadzenie ambony do strefy Liturgii Eucharystii powiązało 

wizualnie obszar liturgii Słowa Bożego z obszarem liturgii Ciała i Krwi Pańskiej. 

4. Możliwość wprowadzenia tabernakulum i chrzcielnicy jako samodzielnych 

elementów do strefy Liturgii Eucharystii, gromadzi wizualnie wszystkie elementy 

liturgicznego wyposażenia wnętrza w najważniejszej strefie świątyni.   

 

W nawiązaniu do praktyki kształtowania posoborowego wnętrza liturgicznego 

ważne jest, aby jego obraz architektoniczny był definiowany jako dom wspólnoty „domus 

ecclesiae”. Dlatego architekt powinien podejmować wyzwanie tworzenia projektu 

spełniającego wymagania przestrzeni bez wymogu powrotu do historycznych układów 

bazylikowych albo halowych i bez obowiązku stosowania podpór wewnętrznych służących 

wizualnemu wydzieleniu prezbiterium od strefy wiernych. Jednocześnie nie istnieje 

obowiązek ekspozycji prezbiterium (strefy Liturgii Eucharystii) na zakończeniu głównej osi 

układu oraz nawiązywania do symboliki krzyża łacińskiego przy kształtowaniu rzutu 

świątyni. Twórcy architektury i sztuki sakralnej Kościoła katolickiego powinni umiejętnie 

przekazywać informację, że posoborowa obecność ołtarza i tabernakulum istnieje w zgodzie 

z Konstytucją o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium” oraz w zgodzie .z posoborowymi 

zaleceniami Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie powinni oni uwzględniać, że Kościół, 

podtrzymując twierdzenie, że reforma liturgiczna jest nieodwracalna, dopuszcza oprócz 

zwyczajnej formy obrządku rzymskiego (forma ordinaria) w szczególnych okolicznościach 

również formę ekstraonardyjną trydencką (forma extraordinaria) tego obrządku.  
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Bardzo dużo zależy od wyobraźni twórczej architekta, który tworzy formy i strefy 

dla wnętrza sakralnego, w którym jedno jedyne tabernakulum jest w stanie obsługiwać 

zasadniczo dwa ołtarze, podczas gdy każdy z nich przynależy do przypisanej mu 

przestrzeni, myśląc o tej nawy kościelnej i tej kaplicy kościoła tygodniowego. Architektura 

współczesna traktując ołtarz jako centrum przestrzeni sakralnej powinna czytelnie 

dokumentować funkcjonalną współorganizację tabernakulum z tym centrum jak i ze 

wszystkimi strefami i kaplicami wnętrza kościoła. Architekt, projektując sacrum przy 

zadaniu przybliżania oblicza prawdziwej wiary i jej manifestacji, powinien 

podporządkowywać swój twórczy subiektywizm językowi służby bliźniemu. Dotyczy to 

twórczości pozwalającej każdemu wiernemu na prawdziwe przeżycie spotkania z Liturgią 

Świętą Kościoła katolickiego.   

 

Podziękowanie: 

Autor składa podziękowania prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Zembatemu za 
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Foto. 1. Tabernakulum potrydenckie na mensie ołtarza przedsoborowego i współczesne, obydwa w 

prezbiterium na zakończeniu osi układu sakralnego eksponującej ołtarz posoborowy. A). Kościół 

Notre-Dame-du-Sablon (Bruksela XVI w.). B). Kościół Matki Boskiej Fatimskiej Pośredniczki Łask 

(Paryż, 1951-1954, arch. H. Vidal). Foto: Autor   
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Foto. 2. Tabernakulum, ołtarz i ambona, obiekty liturgiczne o formie posoborowej umiejscowione w 
prezbiterium kościołów jednonawowych, gotyckim i współczesnym. A). Kościół św. Elżbiety 
(Gdańsk, XIV w.). B). Kościół Matki Boskiej Arki Przymierza (Paryż, 1985-1998, arch.arch. 
Architecture Studio). Foto: Autor  
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Foto. 3. Tabernakulum o formie rzeźbiarskiej (art. Pierre Sabatier) i ołtarz blokowy, obiekty o formie 

posoborowej eksponowane indywidualnie w strefach współczesnego wnętrza. A/B Kościół Matki 

Boskiej Pięćdziesiątnicy (Paris, 1994-2001, arch. F. Hammoutène). Foto: Autor 

 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. 4. Tabernakulum potrydenckie przy retabulum i współczesne w ścianie witrażowej, obydwa 
czynne liturgicznie. A). Kościół Notre-Dame-de-la Chapelle, kaplica kościoła tygodniowego (Bruksela, 
XIII-XVI w.). B). Kościół Notre-Dame-de-la-Salette (Paryż, 1965, arch. H. Colbot). Foto: Autor    

 


