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Wincenty Granat, Eucharystia Misterium Bożej obecności, 
Sandomierz 2001, ss. 224.

Sobór Watykański przypomina, że „W najświętszej Eucharystii za
wiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, 
nasza Pascha i chłeb żywy, który przez Ciało swoje ożywione i oży
wiające Duchem Świętym daje życie ludziom zapraszając ich i dopro
wadzając w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, 
swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych. Dlatego Eucharystia 
przedstawia się jako źródło i szczyt całej ewangelizacji: katechumenów 
wprowadza się stopniowo do uczestnictwa w Eucharystii, a wierni, na
znaczeni już znakiem chrztu świętego i bierzmowania, włączają się cał
kowicie w Ciało Chrystusa przez przyjęcie Eucharystii" (DK 5). Ozna
cza to przede wszystkim to, że Kościół we Mszy Świętej odnajduje sie
bie i swoje zadanie zbawcze wobec świata, stwarzając w ten sposób 
odpowiednie warunki do kształtowania chrześcijańskiej dojrzałości 
swoich wyznawców. Przez czynne, świadome i owocne uczestnictwo we 
Mszy Świętej upodabniamy się do samego Mistrza Jezusa Chrystusa.

Książka „Eucharystia Misterium Bożej obecności" podkreśla tę 
prawdę, że Kościół troszczy się o to, aby wszyscy chrześcijanie pod
czas Mszy Świętej nie byli tylko milczącymi widzami, lecz przez ob
rzędy i modlitwy głębiej Ją rozumieli i w Misterium Eucharystii uczest
niczyli świadomie, czynnie i pobożnie.

Autor książki -  Sługa Boży ks. Wincenty Granat od 1952 r był za
trudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, najpierw jako za
stępca profesora, a potem w latach 1956-1960 jako docent i profesor 
w latach 1961-1970. Wykładał teologię dogmatyczną. Był także kierow
nikiem Katedry Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Porównaw
czej. Jest autorem licznych publikacji. Problematyka Eucharystii -  jak 
pisze we Wprowadzeniu redaktor książki, Halina Irena Szumił -  zaj
mowała dużo miejsca w bogatej twórczości ks. W. Granata. Ofiara 
Mszy Świętej była ulubionym tematem Sługi Bożego.

Omawiana pozycja „Eucharystia Misterium Bożej obecności" za
wiera teksty dogmatyczne o Misterium Eucharystii. Teksty te zostały 
napisane przez Sługę Bożego Księdza Profesora Wincentego Granata. 
Były one drukowane w różnych jego pozycjach książkowych, zostały 
zebrane w jedna całość i opracowane przez Halinę Irene Szumił. Książ
ka ta zawiera dużo bardzo interesujących tekstów na temat Przenaj
świętszej Eucharystii.
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Książka ta zawiera następujące tematy dotyczące Eucharystii: 
Ogólna idea Eucharystii, Eucharystia, Ostatnia Wieczerza, Ostatnia 
wieczerza i jej misteryjny humanizm, Msza Święta jako ofiara Kościo
ła, Wartości religijno-moralne nauki o rzeczywistości obecności Chry
stusa Pana w Eucharystii, Wartości relogijno-moralne prawdy o Mszy 
Świętej, Kapłan w służbie Eucharystii, Kult Eucharystii, Wykład
o Mszy Świętej dla młodzieży w wieku szkolnym. Każdy z omawia
nych tematów nie jest teoretycznym, czysto-naukowym wykładem, ale 
zawiera wiele elementów duszpasterskich. Wykładane prawdy przed
stawiane są w sposób jasny i przystępny każdemu człowiekowi.

Godne zauważenia jest także w tej książce słowo wstępne Księdza 
Biskupa Wacława Świerzawskiego, Biskupa Sandomierskiego, który 
podkreśla między innymi to, że „Ksiądz Granat zwraca uwagę na uni
wersalne znaczenie Eucharystii nie tylko dla jednostek, lecz całego ro
dzaju ludzkiego".

Refleksje zawarte w tej książce mogą służyć kapłanom -  szafarzom 
Eucharystii, mogą być bardzo pomocne alumnom seminariów duchow
nych, wszystkim studentom teologii, siostrom zakonnym, a także 
wszystkim katolikom świeckim, którzy pragną głębszego rozumienia 
Tajemnicy Eucharystii. Jest to cenna pozycja dla młodzieży, a zwłaszcza 
ten fragment, który jest wykładem o Mszy Świętej dla młodzieży w wie
ku szkolnym. Autor podkreśla tutaj tę prawdę, że wychowanie w szko
le, w rodzinie, w kościele winno przede wszystkim zmierzać ku temu, 
aby katolik świecki uczestnicząc w Eucharystii w sposób stały i syste
matyczny kształtował w sobie i realizował w życiu wszystkie cnoty.

Ks. Tadeusz Syczewski

Louis-Michel Renier (red.), ExUltet. Encyclopédie pratique de 
la liturgie (ExulteL Praktyczna encyklopedia liturgii). Centre 
National de Pastorale Liturgique, Paris 2000, ss. 503.

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Vicesimus Quintus 
Annus", wydanym w Dwudziestą Piątą Rocznicę ogłoszenia Konstytucji 
Soborowej o Świętej Liturgii napisał, że „Liturgia nie wyczerpuje całej 
działalności Kościoła, jak przypomina Konstytucja „Sacrosanctum Conci
lium". Pozostaje jednak jej źródłem i szczytem. Jest przede wszystkim źró
dłem, bowiem w sakramentach wierni mogą odnaleźć obfitość wody ła
ski, która wypływa z boku Chrystusa ukrzyżowanego (...). Liturgia jest
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