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miłosierdzia. Na kolejną część składają się rozważania różańcowe do wszystkich
części tej modlitwy, co — jak zauważają sami autorzy — stanowi oryginalną pro-
pozycję modlitwy za pomocą dawnej metody tzw. klauzul, czyli dopowiedzi do
pierwszej części Pozdrowienia Anielskiego. W kolejnej części zamieszczono roz-
ważania Drogi Krzyżowej, które również czerpią ze skarbca teologii uczynków mi-
łosierdzia. Całość książki zamyka sześć konferencji podejmujących tematykę miło-
sierdzia wygłoszonych przez ks. Janusza Królikowskiego w latach 2013/2014. Bez
wątpienia publikacja stanowi cenną pomoc nie tylko dla praktyków duszpaster-
skich, ale także dla tych wszystkich, którzy chcieliby pogłębić tajemnicę Bożego
miłosierdzia.

KAZIMIERZ MATWIEJUK, Triduum paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego
i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał, Siedlce: „Unitas” 2015, 249 [1] s., ISBN
978-83-61071-91-4.

Triduum Paschalne jest bez wątpienia najważniejszą celebracją tajemnicy Jezusa
Chrystusa i Jego Kościoła. Chrześcijańskie wydarzenia największej wagi ogniskują
się właśnie w tych trzech dniach, a właściwie — jak zauważa ks. Kazimierz Mat-
wiejuk — w trzech nocach: nocy zdrady, nocy ciszy kosmosu i nocy rezurekcji.
Niniejsza książka jest propozycją teologicznego przejścia z Chrystusem tych właś-
nie najistotniejszych momentów chrześcijańskiej wiary. Wspomniane noce znaj-
dują tu odpowiedniki w trzech kolejnych częściach, na które podzielona została
publikacja. W pierwszej autor koncentruje się na tajemnicy Wielkiego Czwartku
Wieczerzy Pańskiej. Narracja prowadzi czytelnika poprzez historię, obrzędy i mis-
tagogię obrzędów Mszy wieczornej pierwszego dnia Paschalnego Triduum. W części
drugiej refleksja zatrzymuje się na Wielkim Piątku Męki Pańskiej. Autor pochyla
się w niej m.in. nad historią i teologią obrzędów oraz pobożnością związaną z Gro-
bem Pańskim. Z kolei część trzecia stanowi wieloaspektową refleksję nad celebra-
cjami i symboliką Wigilii Paschalnej. W zamieszczonych aneksach znajduje się
dłuższa wersja Orędzia wielkanocnego oraz pomoce duszpasterskie na poszczegól-
ne dni Triduum Sacrum.

WALDEMAR JAN PAŁĘCKI MSF, Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Koś-
cioła, przedm. Zbigniew Wit, Lublin: Wydaw. KUL 2015, 208 s., ISBN 978-83-
7702-956-5.

Prezentowana książka ks. Waldemara Pałęckiego MSF jest zbiorem felietonów
podejmujących problematykę szeroko pojętej liturgii oraz wyjaśniających znacze-
nie wielu obrzędów chrześcijańskiego kultu. Autor, przyjmując ciekawą koncepcję
formułowania problemów w postaci pytań, uczynił z publikacji swoiste kompen-
dium wiedzy liturgicznej, które z całą pewnością nadaje się nie tylko do wykorzys-
tania naukowo-dydaktycznego, ale również do pogłębienia wiedzy liturgicznej wszy-
stkich zainteresowanych liturgią Kościoła katolickiego. W dwudziestu dziewięciu
rozdziałach ks. Pałęcki prowadzi czytelnika zarówno poprzez meandry liturgiki


