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w ciągu cyklu rocznego obchodów misterium Chrystusa (rozdział 13). Całość omó-
wienia kończy nakreśleniem zasadniczych linii teologii i duchowości roku litur-
gicznego (rozdział 14). 

ZBIGNIEW MICHAŁ GŁOWACKI, Księdza Adama Ludwika Szafrańskiego teologia
liturgii, Lublin: Wydaw. KUL 2013, 290 s., ISBN 978-83-7702-732-5.

Autor postawił sobie za cel przedstawienie teologicznego rozumienia liturgii
przez ks. Adama Ludwika Szafrańskiego zarówno co do jej istoty, czyli znaczenia
teologicznego, jak też jej funkcji w Kościele. Specyfika dzieł ks. Szafrańskiego na-
rzuciła autorowi metodę przyjętą w pracy, dlatego zastosował w opracowaniu klucz
wyznaczony na podstawie określenia liturgii z Konstytucji o liturgii (nr 7). Istotnymi
terminami, do których ks. Szafrański odwoływał się w teologii liturgii, są: kapłań-
stwo Chrystusa, Kościół i sakramenty. One to stały się podstawą konstrukcji opra-
cowania, które podzielono na pięć rozdziałów. 

W pierwszym rozdziale przedstawiono osobę ks. Szafrańskiego, jego działal-
ność naukową i zagadnienia, które w szczególny sposób go zajmowały. Istotę litur-
gii w ujęciu ks. Szafrańskiego ukazano w drugim rozdziale, natomiast relacje, jakie
łączą liturgię z Kościołem, przedstawiono w trzecim rozdziale. Następny rozdział
dotyczy ujęcia wybranych sakramentów świętych w kontekście wcielenia i miste-
rium Paschy Chrystusa. Ostatni rozdział porusza zagadnienie roli i miejsca Eucha-
rystii w życiu Kościoła.

BARTŁOMIEJ MATCZAK, Cipriano Vagaggini OSB i reforma liturgiczna. Studium
na podstawie zbiorów Archiwum w Camaldoli (Modlitwa Kościoła 15), Kraków:
„Tyniec” 2013, 385 s., ISBN 978-83-7354-483-3.

Autor postawił sobie za cel odkrywanie roli, jaką o. Cyprian Vagaggini OSB
odegrał w odnowie liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Osiągnięcie wyzna-
czonego celu opierał na badaniach archiwalnych i studium dzieł opublikowanych
przez Vagagginiego. Pierwszy rozdział opracowania dotyczy okresu prac komisji
przedprzygotowawczej, przygotowawczej i redakcyjnej związanej z powstaniem
Konstytucji o liturgii świętej. W drugim rozdziale autor zajął się problematyką Mszy
św. koncelebrowanej. W kolejnym rozdziale ukazał zagadnienia związane z powsta-
waniem nowych modlitw eucharystycznych po Soborze Watykańskim II. Ostatni
rozdział dotyczy sakramentów i pojawiających się w ich tle, jako temat drugorzęd-
ny, sakramentaliów.

MARCIN OLEJNICZAK, Treści teologiczno-liturgiczne formularza Mszy w dzień uro-
czystości Zesłania Ducha Świętego (Scripta Theologica Thoruniensia 26), Toruń:
Wydaw. Naukowe UMK 2013, 139 s., ISBN 978-83-231-2967-7.

Podstawowy cel opracowania stanowi ukazanie teologicznych treści celebracji
Pięćdziesiątnicy poprzez analizę tekstów biblijnych, i euchologicznych połączo-
nych ze sobą, aby w ten sposób dać pełny obraz celebracji. W pierwszym rozdziale


