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Recenzje i omówienia nadesłanych książek

LITURGIKA

MATIAS AUGÉ, Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele,
tłum. Krzysztof Stopa, Kraków: „Homo Dei” 2013, 356 s., ISBN 978-83-62579-88-4.

Rok liturgiczny jest ujętą w ramy dwunastu miesięcy celebracją poszczegól-
nych tajemnic zbawienia. Wybitny hiszpański liturgista Matias Augé w niniejszej
pozycji nazywa ten fenomen „Chrystusem, który trwa w swoim Kościele”. Prezen-
towana książka jest opartą na solidnym fundamencie naukowym analizą najważ-
niejszych wymiarów rocznej celebracji Kościoła. Jednocześnie uwypukla teolo-
giczny i duchowy wymiar roku liturgicznego. Ten właśnie aspekt w dużej mierze
czyni z opracowania pozycję niezwykle oryginalną. Cztery początkowe rozdziały
mają charakter ogólnego wprowadzenia w podjętą przez autora tematykę: w pierw-
szym zawarte zostały uwagi metodologiczne związane z samym pojęciem „roku
liturgicznego”, jego historycznym rozwojem oraz strukturą; w drugim autor snuje
rozważania na temat czasu i jego znaczenia w historii zbawienia i w liturgii Koś-
cioła; rozdział trzeci jest analizą syntagmy „misterium paschalne” i jej chrystolo-
gicznego znaczenia; rozdział czwarty poświęcony został kwestii kalendarza litur-
gicznego. Dalsza część publikacji odnosi się kolejno do poszczególnych elementów
rocznego cyklu liturgicznego. Tę część otwiera rozdział piąty, koncentrujący uwagę
czytelnika na pierwotnym święcie chrześcijańskim — niedzieli. Trzy kolejne roz-
działy odnoszą się do celebracji chrześcijańskich tajemnic paschalnych, usystematy-
zowanych chronologicznie (I–IV w., IV–XVI w., okres po Soborze Watykańskim II).
Z kolei rozdział dziewiąty odnosi się do świąt i cyklów związanych z tajemnicą
Wcielenia i koncentruje się kolejno na obchodach Bożego Narodzenia, Epifanii
oraz Adwentu. Rozdział dziesiąty omawia okres zwykły roku kościelnego. W ko-
lejnym rozdziale, jedenastym, Augé prezentuje tzw. „święta idei”, czyli święta Pań-
skie w ciągu roku. Rozdziały jedenasty i dwunasty odnoszą czytelnika do zagadnień
związanych z kultem maryjnym i świętych. Ostatni rozdział — czternasty — zawiera
skondensowaną wiedzę dotycząca teologii i duchowości roku liturgicznego.

CZESŁAW KRAKOWIAK , Sakramenty w życiu chrześcijanina, Lublin: Wydaw. KUL
2013, 160 s., ISBN 978-83-7702-677-9.

Książka znanego lubelskiego liturgisty została poświęcona sakramentom w ich
relacji do życia chrześcijanina. Jednakże wbrew pierwszemu skojarzeniu nie stano-
wi ona systematycznego wykładu z sakramentologii katolickiej. Jak zauważa sam
autor, publikacja została pomyślana jako ogólny zarys teologii i liturgii sakramen-
tów oparty przede wszystkim na nauczaniu Katechizmu Kościoła katolickiego.
Książka rozpoczyna się ogólnym wprowadzeniem w liturgię i teologię sakramen-
tów oraz miejscem, jakie zajmują one w KKK. Główny zrąb opracowania został


