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podzielony na trzy części, odnoszące się do charakteru poszczególnych sakramen-
tów. Część pierwsza jest omówieniem sakramentów inicjacji chrześcijańskiej,
a kolejne jej rozdziały podejmują kwestie związane z chrztem, bierzmowaniem
i Eucharystią. Część druga odnosi się do sakramentów uzdrowienia, czyli tzw. „sa-
kramentów leczących”, i składa się na nią rozdział poświęcony pokucie i pojedna-
niu oraz sakramentowi namaszczenia chorych. Ostatnia część to analiza sakramen-
tów w służbie komunii, tj. święceń i małżeństwa. Bardzo cennym dodatkiem wydaje
się być przywołanie po każdym rozdziale konkretnych tekstów z Katechizmu Koś-
cioła katolickiego i z Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego oraz wykaz
związanej z danym sakramentem literatury liturgicznej.

JÓZEF KRZEMIŃSKI SJ, Vademecum misjonarza rekolekcjonisty, Kraków: Wydaw.
WAM 2013, 311 s., ISBN 978-83-7767-928-9.

Treść: Od autora, s. 7; Wprowadzenie, s. 9–15; Część I: Misje intronizacyjne:
Uwagi wstępne, s. 19–28; Rozpoczęcie misji świętych, s. 29–47; Część II: Nabożeń-
stwa misyjne: Uwagi wstępne, s. 51; Błogosławieństwo matek brzemiennych i niemo-
wląt, s. 53–57; Nabożeństwo za zmarłych, s. 58–76; Spotkanie z chorymi, s. 77–88;
Nabożeństwo przebłagalne, s. 89–100; Odnowienie ślubowań małżeńskich, s. 101–
118; Nabożeństwo intronizacyjne dla dzieci szkolnych, s. 119–122; Nabożeństwo
poświęcenia parafii Najświętszemu Sercu Jezusowemu, s. 123–140; Nabożeństwo
maryjne, s. 141–156; Nabożeństwo krzyża misyjnego, s. 157–164; Błogosławień-
stwo na zakończenie misji, s. 165–166; Część III: Renowacja misji: Odnowienie
poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i nabożeństwo błogosławienia rodzin,
s. 169–176; Nabożeństwo dla kierowców i poświęcenie pojazdów, s. 177–184; Za-
kładanie lub reaktywowanie „Apostolatu Modlitwy”, s. 185–187; Akcja charytatyw-
na, s. 188–193; Część IV: Misje nawiedzenia, s. 195–218; Część V: Misje ewange-
lizacyjne, s. 219–234; Część VI: Rekolekcje: Rekolekcje o Miłosierdziu Bożym,
s. 237–261; Nabożeństwo pokutne jako przygotowanie do spowiedzi świętej, s. 262–
268; Nabożeństwo trzeźwościowe, s. 269–273; Nabożeństwo powołaniowe, s. 274–
278; Część VII: Błogosławieństwa i poświęcenia, s. 280–290; Droga krzyżowa.
O przebaczeniu, s. 291–298; Droga krzyżowa z udziałem dzieci, s. 299; Troska o zdro-
wie, s. 303–304; Spis treści, s. 305–311.

JAN KUŹNIAR, Książka o siedmiu sakramentach. Poradnik praktyczny i duchowy,
Warszawa: „Pax” 2014, 299 [5] s., ISBN 978-83-211-1947-2.

Książka pomyślana jest jako kompendium wiedzy o sakramentach i jako taka
skierowana jest zarówno do wiernych świeckich, jak i kapłanów. Autor zaznacza
we wstępie, że na treść składają się głównie praktyczne porady związane z tematy-
ką oraz niezbędna teoria odnosząca czytelników do teologii i dyscypliny kanonicz-
nej Kościoła. Trzy pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie w kwestie nauki
związanej z sakramentami oraz wskazania formalne dotyczące kwestii praktycz-
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nych. W dalszej części książki autor przystępnie wprowadza w istotę każdego ko-
lejnego sakramentu, wychodząc bardzo często od postawienia konkretnego pytania
(np. „Po co Kościół?”, „Dlaczego siedem?”, „Co potrzebne jest do chrztu?” itp.).
Kolejne rozdziały poświęcone są zagadnieniom związanym z sakramentami, które
uszeregowane zostały zgodnie z tradycyjnym ich zestawieniem, tj. Chrzest, s. 53–86;
Bierzmowanie, s. 87–120; Eucharystia, s. 121–176; Małżeństwo, s. 177–208; Sakra-
ment pokuty i pojednania, s. 209–230; Namaszczenie chorych, s. 231–254; Kap-
łaństwo, s. 255–289.

ADELAJDA SIELEPIN CHR, Ku nowemu życiu. Teologia i znaczenie chrześcijańskiej
inicjacji dla życia wiarą (Christianus Fit 5), Wydaw. Naukowe UPJP II 2014, 457
[1] s., ISBN 978-83-7438-406-3.

Książka w swej istocie jest traktatem mającym na celu przybliżenie i odkrycie
znaczenia inicjacji mistagogicznej, którą autorka nazywa „matrycą dla życia chrześ-
cijańskiego i metod duszpasterskich”. Stosowana dziś głównie przez ruchy kate-
chumenalne, jest ona nie tylko lekarstwem i bronią w nadzwyczajnych sytuacjach
życia, ale także pewną drogą do osiągnięcia życiowego celu chrześcijanina. W pierw-
szym rozdziale książki autorka pochyla się nad zagadnieniem katechumentatu, uka-
zując, że nie jest on jedynie domeną ekskluzywnych grup, ale koniecznością i coraz
pilniejszym zadaniem całej wspólnoty Kościoła. Drugi rozdział, odwołujący się
do źródeł, jest historycznym ujęciem katechumenatu zarówno na chrześcijańskim
Zachodzie, jak i Wschodzie. Z kolei w rozdziale trzecim autorka przybliża treść
i strukturę księgi Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Rozdział
czwarty stanowi syntetyczne omówienie czterech etapów formacji w katechumena-
cie. W kolejnym — piątym rozdziale — zaprezentowana została teologia poszczegól-
nych obrzędów związanych z chrześcijańskim wtajemniczeniem dorosłych. W roz-
dziale szóstym uwaga koncentruje się na eklezjalnym charakterze wtajemniczenia,
zaś w następnym — na metodach stosowanych w procesie katechumenatu. W pro-
cesie chrześcijańskiej inicjacji szczególnie istotne miejsce zajmuje słowo Boże —
i jemu poświęcony jest ósmy rozdział prezentowanej publikacji. Z kolei rozdział
dziewiąty odnosi się do modlitwy, jej nauki i funkcji włączającej wiernych w Koś-
ciół. Na ostatni rozdział książki składają się praktyczne zasady wprowadzania
katechumenatu.

MACIEJ ZACHARA, Krótka historia Mszału rzymskiego, Warszawa: „Promic” 2014,
259 [1] s., ISBN 978-83-7502-446-3.

Ta niewielka książka stanowi historyczne wprowadzenie w fenomen kształto-
wania się głównej księgi liturgicznej Kościoła zachodniego — Mszału rzymskiego.
Sięgając do początków chrześcijaństwa, autor przybliża poszczególne etapy kody-
fikacji tekstów liturgicznych. W kolejnych rozdziałach, wychodząc od tekstów pa-
trystycznych, a następnie prezentując główne historyczne sakramentarze, dochodzi


