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kościelnych. Imponująco wprost przedstawiają się opracowania i literatu
ra pomocnicza. Na końcu umieścił także aneksy do pracy.
W książce tej nie można także pominąć bardzo dobrej przedmowy autor
stwa Ks. dr hab. Jana Orzeszyna, który w sposób konkretny ukazuje istot
ną treść tej rozprawy.

Książka ta z pewnością będzie bardzo użyteczna nie tylko profeso
rom liturgiki, studentom teologii i innych specjalizacji, siostrom zakonnym, 
ale wiele z niej mogą skorzystać wszyscy katolicy świeccy, którzy pragną 
pogłębić swoje życie duchowe i wiedzę na temat sakramentu pokuty i po
jednania. Dzieło to może być bardzo pomocne kapłanom w pracy z mło
dzieżą, w wprowadzeniu rekolekcji i misji parafialnych oraz katechetom.

Ks. Tadeusz Syczewski

Bogusław Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, Kra
ków 2004, s. 370.

Drugi Sobór Watykański w Konstytucji o Liturgii mówi, że słusznie 
„uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa; w 
niej przez znaki widzialne wyraża się i w sposób właściwy poszczególnym zna
kom urzeczywistnia uświęcenie człowieka, a mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to 
jest Głowa ze swymi członkami, wykonuje całkowity kult publiczny" /KL 7/. 
Dzieło uświęcenia człowieka i uwielbienia Pana Boga dokonuje się nie
ustannie w liturgii pod osłoną znaków. Liturgia jest zatem świętowaniem 
zbawienia. W niej Jezus Chrystus nadal pełni rolę jedynego pośrednika 
między Ojcem niebieskim a ludźmi, njeustannie sprawując swoje dzieło. 
Liturgia sprawowana w obecnym etapie dziejów -  jak podkreśla II Sobór 
Watykański -  „daje przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej odprawianej 
w mieście świętym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi 
po prawicy Ojca jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku"/KL 8/. Czynno
ści liturgiczne nie są w żaden sposób czynnościami prywatnymi, ale nale
żą do całego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Święta Liturgia jest zatem 
najbardziej konkretnym i widocznym miejscem urzeczywistniania się ży
cia Kościoła i jego komunii z Panem Bogiem. Tutaj przeżywamy najgłębiej 
naszą wiarę i zjednoczenie z tym, który jest pierwszym podmiotem w li
turgii -  Jezusem Chrystusem. Czynne uczestnictwo w Liturgii Kościoła nie
ustannie ożywia nasze trwanie, odpowiedzialność za Kościół i wzmacnia 
nasze zjednoczenie ze Zbawicielem.

Wydawnictwo WAM Księży Jezuitów w Krakowie wydało książkę ks. 
prof. dr hab. Bogusława Nadolskiego Wprowadzenie do liturgii. Ks. prof. Bo
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gusław Nadolski jest kapłanem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 
Zagranicznej -  TChr, profesor liturgiki na Uniwersytecie Kardynała Stefa
na Wyszyńskiego w Warszawie i w Poznaniu, członek Societas Liturghica 
i Komisji Episkopatu ds. Liturgii. Autor wielu książek i artykułów z dzie
dziny liturgii. Najważniejsze pozycje książkowe to: Urzeczywistnianie się 
Kościoła w liturgii w świetle dokumentów Vaticanum II, Poznań 1981, Dar 
czasu, Poznań 1982, Święto Eucharystii, Warszawa 1987, Liturgika, t. 1-4, 
Poznań 1989-1993.

Książka Wprowadzenie do liturgii stawia sobie między innymi za cel 
pogłębienie liturgicznej świadomości wiernych, aby w ten sposób mogli le
piej kształtować swoją odpowiedzialność za Kościół i odnajdywać właści
we miejsce w Liturgii. Pozycja ta obejmuje w sposób klarowny fundamen
talne zagadnienia dotyczące historii liturgii, jej znaczenia, związków li
turgii z innymi formami urzeczywistniania się Kościoła, aktualnych pro
blemów, jak również perspektyw na przyszłość. Autor książki we wstępie 
pisze, że „Sama liturgia jest wydarzeniem międzypokoleniowym, a w konsekwen
cji wielokulturowym. W niej łączą się w jedno teologia, Kościół i kultury".

Książka ta obejmuje pięć rozdziałów. Najpierw przypomina etymolo
gię słowa liturgia i ewolucję jego znaczenia, opierając się na dokumentach 
Kościoła oraz uwzględniając wyniki dociekań teologicznych w tej dziedzi
nie. W celu głębszego wyjaśnienia zagadnień sięga do liturgii judaistycz
nej oraz liturgii starożytności chrześcijańskiej /1 /.

W dalszej kolejności autor ukazuje fundamentalne zagadnienia doty
czące teologii liturgii. Przede wszystkim podkreśla charakter trynitamy li
turgii, relacje między teologią a antropologią ze wszystkimi konsekwencja
mi dla liturgii w zakresie podmiotowości uczestników, jej uznania i eks
presji. Uwypukla także liturgię jako miejsce personalnego doświadczenia 
Boga osobowego w wierze /11/.

Ważne dla współczesnej liturgii jest uwzględnianie związku pomię
dzy wzajemną komunikacją ludzką i komunikacją z Bogiem. Takie rozu
mienie z kolei prowadzi do pytania o stosunek liturgii do innych form sa- 
mourzeczywistnienia się Kościoła /111/.

W rozdziale czwartym ks. prof. B. Nadolski ukazuje wewnętrzny 
związek pomiędzy teologią i liturgią. Rodzi się tutaj pytanie o związek li
turgii z wiarą, jakiej Kościół naucza, i o jej urzeczywistnianie się w życiu 
wiernych. Stąd autor porusza dwa zasadnicze zagadnienia: lex orandi -  
lex credendi oraz związek liturgii z teologią /IV /.

Rozdział piąty dotyczy problemu liturgii jako głównej dyscypliny teo
logicznej. Zagadnienie to stara się wyjaśnić naukowo studium nad litur
gią. Badanie to obejmuje jednak nie tylko samo działanie liturgiczne, ale 
również księgi używane przy celebracjach liturgicznych, świadectwa lite
rackie, normy prawne i pomniki archeologii /V /.
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Prezentowana pozycja jest godna uwagi. Może ona służyć jako pod
ręcznik do prowadzenia wykładów z liturgiki w seminariach duchow
nych, czy w kolegiach teologicznych. Jest cenną pomocą dla studentów w 
pisaniu prac naukowych i dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębić 
swoją wiedzę na temat liturgii. Z pewnością książka ta pomoże w głęb
szym zrozumieniu, czym jest Liturgia, i przyczyni się do uczynienia z niej 
prawdziwego źródła duchowości chrześcijanina.

Ks. Tadeusz Syczewski

Antoni J. Nowak OFM, Homo Religiosus, Lublin
2003, ss. 219.

Zagadnienie religijności jest w naszych czasach niezwykle aktualne, 
stąd też prezentowana pozycja Antoniego J. Nowaka stanowi odpowiedz 
na tego typu zainteresowania. Problem religijności nie jest problemem no
wym, dotyka on każdego człowieka, całej historii i wszystkich systemów 
filozoficznych.

Autor dokonał dogłębnej analizy terminu „homo religiosus", pod wielo
ma aspektami. Zdecydowanie dominuje aspekt psychologiczny, ale nie bra
kuje zagadnień etnologicznych, etnograficznych, antropologicznych, filozo
ficznych i teologicznych. Omawiana praca dedykowana jest „wszystkim, 
których Bóg wezwał z ciemności do przedziwnego światła" por. 1 P2,9.

Pierwszy rozdział poświęcony jest tajemnicy człowieka. Znajdujemy 
tu odpowiedz na pytanie: jak zrozumieć człowieka, który jest dla siebie i 
dla innych faktem i tajemnicą? Na uwagę zasługuje stwierdzenie, że czło
wiek jest obrazem Miłości i miłość stanęjwi zasadniczy i podstawowy wa
runek normalnego rozwoju. W dalszej części autor podejmuje problem 
ewolucji, autodeterminacji i religijności człowieka.

Rozdział drugi nosi tytuł: „religijność człowieka w dyskusji". W 
związku z tym autor omawia wybrane systemy filozoficzne pytając o ge
nezę religii i religijność człowieka. Obszernie analizuje przedstawicieli fi
lozofii XVIII i XIX wieku.

Trzeci rozdział dotyczy religijności psychiki człowieka. Odnajdujemy 
tu bardzo interesujący temat religijności w badaniach psychologicznych. 
Antoni J. Nowak przedstawił relację religia -  psychika, obraz Boga w psy
chice, doświadczenia religijne, stosowane metody w psychologii religii. Jak 
zauważył autor najważniejsze kierunki badawcze psychologii religii ogra
niczyły swoje badania do opisu fenomenologicznego a metody ekspery
mentalne nie zdołały uchwycić dyspozycji religijnej człowieka.

Czwarty rozdział podejmuje zagadnienie religijności jako wymiaru 
głębi.
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