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w którym ukształtowały się charakterystyczne anafory „bez słów ustanowienia”,
które autor prezentuje. W rozdziale drugim czytelnik może zapoznać się z tradycja-
mi eucharystycznymi Kościoła ormiańskiego, w trzecim — Kościoła maronitów.
Rozdział czwarty to prezentacja celebracji koptyjskiej, a rozdział piąty odnosi się
do najlepiej znanej spośród tradycji wschodnich — tradycji bizantyjskiej. W roz-
dziale szóstym analizie poddana została tradycja Kościoła rzymskiego. Ciekawym
dopełnieniem pracy jest ostatni rozdział, siódmy, w którym autor pochyla się nad
problemem uczestnictwa wiernych w celebracji największej z tajemnic naszej wiary.
Oprócz solidnego warsztatu autora cenny dodatek w książce stanowią historyczne
wprowadzenia, pozwalające czytelnikowi zaznajomić się nieco z historią poszcze-
gólnych tradycji liturgicznych, które wciąż jeszcze wydają się być znane zbyt ma-
ło. Warto zwrócić uwagę, że w publikacji zamieszczone zostały źródła oraz dwa
indeksy — osobowy i rzeczowy, które ułatwiają sprawne posługiwanie się nią.

BOGUSŁAW MIGUT, ZBIGNIEW GŁOWACKI, WALDEMAR PAŁĘCKI (red.), Quod itaque
Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty misterium
Kościoła. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi
z okazji siedemdziesiątych urodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 417, ISBN
978-83-7702-930-5.

Treść: Listy gratulacyjne, s. 6–13; B. MIGUT, Ks. prof. dr hab. Czesław Krako-
wiak. Życie i działalność dydaktyczno-naukowa do 2014 roku, s. 15–27; CZ. KRA-
KOWIAK , Bibliografia publikacji, s. 29–55; D. BRZEZIŃSKI, Liturgia chrześcijańska
celebracją Misterium Chrystusa in sacramento w świetle źródeł liturgiczno-patrys-
tycznych, s. 59–68; A. ŻĄDŁO, Pascha Jezusa i jej uobecnienie w liturgii, s. 69–80;
A. SIELEPIN, Liturgiczne hodie, czyli nasze realia z Bogiem w realiach tego świata,
s. 81–99; J. DECYK, Celebrowanie wiary — od źródeł soborowych do nowej ewange-
lizacji, s. 101–115; D. KWIATKOWSKI , 50 lat po uchwaleniu Konstytucji o liturgii
Sacrosanctum Concilium na Soborze Watykańskim II, s. 117–130; H.J. SOBECZKO,
Zagadnienia liturgiczne w pierwszym roku nauczania papieża Franciszka, s. 131–
141; Z.M. GŁOWACKI , Eklezjotwórcza rola sakramentów w eklezjologii komunii,
s. 145–155; B. NADOLSKI, Sakrament chrześcijańskiej nadziei, s. 157–160; J. NO-
WAK , „Z mojego weźmie i wam objawi” (J 16,14), s. 161–168; W. PAŁĘCKI, Nauka
o obecności misteriów zbawczych w świetle konferencji Odo Casela OSB „Die Mys-
terien Christi”, s. 169–181; J.J. JANICKI , Cele sakramentów świętych według Konsty-
tucji o liturgii świętej (1963), s. 183–201; K. KONECKI, Sakramenty na sympozjach
polskich liturgistów, s. 203–211; B. MIGUT, Uczestnictwo w Eucharystii odpowia-
dające jej naturze, s. 215–225; S. SZCZEPANIEC, „Wyznajemy Twoje zmartwych-
wstanie”. Uczestnictwo w tajemnicy zmartwychwstania w celebracji Eucharystii,
s. 227–242; R. PIERSKAŁA, Duchowość eucharystyczna, s. 243–256; E. MATEJA,
Soborowe zasady aktywizacji duchownych i świeckich do czynnego udziału w litur-
gii z perspektywy 50-lecia wydania Konstytucji o liturgii, s. 259–269; P. KULBACKI ,
Dwustopniowy obrzęd chrztu dzieci, s. 271–282; H. SŁOTOWIŃSKA, „Obrzędy po-
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kuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” nauczaniem o Bożym miłosier-
dziu, s. 283–297; S. DYK , Rola homilijnej mistagogii w dziele nowej ewangelizacji,
s. 299–310; K. MATWIEJUK, Wigilia Paschalna po Soborze Trydenckim, s. 313–323;
I. SŁOMA, Urzeczywistnianie się Kościoła jako wspólnoty liturgicznej w kontekście
kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, s. 325–333; W. GŁOWA, Sakramentalia
jako miejsce wzrastania w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, s. 337–348; S. ARA-
SZCZUK, Szafarz egzorcyzmu uroczystego według obrzędów „Egzorcyzmy i inne mo-
dlitwy błagalne”, s. 349–362; M. MATUSZEWSKI, Stan wdów w Kościele w świetle
powstającej księgi liturgicznej. Zapotrzebowanie na nową księgę liturgiczną, s. 363–
373; R. KAMIŃSKI, Wyznaczniki rozwoju teologii pastoralnej w przyszłości, s. 377–
386; Z. WIT, Liturgiczna formacja wiernych według podręcznika ks. Adama Reinersa,
s. 387–400; Z. SKÓRA, Józef Hube CR. XIX-wieczny propagator częstej Komunii
świętej, s. 401–410; Wykaz skrótów, s. 411–413; Spis treści, s. 415–417.

ARTUR NOWORYTA, Eucharystyczna świadomość młodzieży, Kraków: „Platan” 2015,
ss. 364, ISBN 978-83-65124-00-5.

Książka stanowi owoc badań młodego pokolenia Polaków (maturzyści, Sucha
Beskidzka) przeprowadzonych przez autora w celu ukazania stanu świadomości
teologicznych treści obecnych w Eucharystii i zaangażowania w uczestnictwo w niej.
Praca podzielona została na pięć rozdziałów. W pierwszym autor przedstawia me-
todologię pracy i charakteryzuje uczestniczącą w badaniu młodzież. Rozdział drugi
stanowi opracowanie kwestii stosunku młodzieży do obowiązku uczestnictwa we
Mszy św. — uwaga skupia się tu m.in. na częstotliwości i motywacji „chodzenia
do Kościoła”. W rozdziale trzecim autor pochyla się nad obecnością Eucharystii
w świadomości badanych. Obejmuje to także zewnętrzne i wewnętrzne sposoby ich
uczestnictwa w niej. Z kolei rozdział czwarty stanowi swoisty przewodnik dla dusz-
pasterzy i animatorów, gdyż jego kanwą są możliwe formy sprawowania Eucharystii
aktywizujące młodzież. Ostatni — piąty — rozdział stanowi niejako parenetyczne
ujęcie zagadnienia, w którym autor koncentruje się na formacji postaw wewnętrz-
nego udziału we Mszy św., zwracając uwagę m.in. na konieczność kształtowania
w człowieku postawy nawrócenia i poczucia braterstwa z innymi. 

KRZYSZTOF POROSŁO (red.), Żyć w Chrystusie według Ducha. Teologia sakramen-
tów wtajemniczenia chrześcijańskiego (Modlitwa Kościoła 17), Kraków: „Tyniec”
2014, ss. 364, ISBN 978-83-7354-539-7.

Treść: Wykaz skrótów, s. 11–12; K. POROSŁO, Wstęp, s. 13–17; D. PIEKARZ Wpro-
wadzenie. „U święceni w Duchu” (por. 1 P 1,2). Zarys pneumatologii biblijnej, s. 19–
41; B. MIGUT, Chrzest sakramentem wiary, s. 45–78; M. ZACHARA, Duch Święty
w rytuale chrzcielnym w zachodniej tradycji liturgicznej, s. 80–98; M. ZACHARA,
Bierzmowanie: drugi sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, s. 102–127;
T. GRABOWSKI, K. POROSŁO, Tajemnica namaszczenia — sakrament bierzmowa-
nia, s. 129–150; F.M. AROCENA SOLANO, Eucharystia — pełnia inicjacji chrześci-


