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kultu eucharystycznego w środowisku krzyżackim. Kolejny rozdział stanowi próbę
szczegółowego ukazania bogactwa przejawów pobożności maryjnej w krzyżackiej
wspólnocie zakonnej. W rozdziale czwartym dokonano charakterystyki kultu w środowisku krzyżackim czterech wybranych świętych patronów: św. Barbary, św. Elżbiety, św. Jerzego oraz św. Huberta. W następnych trzech rozdziałach odniesiono
się do wyposażenia liturgicznego i omówiono: wyposażenie kaplic, księgi oraz szaty
liturgiczne. Ostatnia część, rozdział ósmy, wskazuje na dziedzictwo liturgiczne krzyżackiej wspólnoty zakonnej, które zostało odnotowane w nowożytnych czasach.
Karol WOJTYŁA, Tajemnica Boga: Lumen gentium, Crux Cristi, Christus Rex, Immaculata, Kraków: Wydaw. WAM 2013, 92 [1] s., ISBN 978-83-7767-818-3.
Treść: DZIWISZ Stanisław, kard., s. 5–6; FEDOROWICZ Szymon, Nabożeństwa
zorganizowane przez księdza Karola Wojtyłę w kościele św. Floriana w Krakowie
w 1951 r. i przeprowadzone przy udziale studentów z jego duszpasterstwa, s. 7–9;
Lumen gentium, s. 13–28; Crux Christi, s. 31–52; Christus Rex, s. 55–69; Immaculata, s. 73–87; Przypisy, s. 89–92.
MUZYKA
Jacek BRAMORSKI, Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty
muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Gdańsk: Akademia
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 2012, 512 s., ISBN 978-83-933415-3-5.
Praca ks. J. Bramorskiego to pozycja książkowa z zakresu teologii muzyki, oparta
w głównej mierze na myśli kard. Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI.
W treści zawarty jest przede wszystkim szeroko rozumiany aspekt moralny muzyki, zarówno w dawnych, jak i współczesnych czasach. Autor, przedstawiając rys
historyczny teologicznomoralnej refleksji nad muzyką, rozpoczyna od antyku i podstaw biblijnych; rozdział I odnosi się do starożytności, głównie filozoficznych szkół
antycznej Grecji — pitagorejskiej, platońskiej i arystotelesowskiej (Antyczna teoria etosu muzycznego, s. 21–82), drugi natomiast poświęcony został rozważaniom
opartym na tekstach biblijnych, z podziałem na księgi Starego i Nowego Testamentu
(Biblijne podstawy teologiczno-moralnej koncepcji muzyki, s. 83–160). W dalszej
części pracy przedstawione zostały wyczerpująco — nawiązujące do głównej tematyki pracy — koncepcje muzyczne kolejnych epok, od średniowiecza po wiek XX
(Rys historyczny teologiczno-moralnej refleksji nad muzyką, s. 161–260). Rozdział IV,
zatytułowany: Podstawowe kierunki teologicznej refleksji o muzyce (s. 261–363),
porusza niezwykle istotne zagadnienia związane z teologią muzyki, spośród których ks. Bramorski wyróżnia następujące: muzyka w aspekcie dzieła stworzenia,
umuzycznienie Słowa w perspektywie tajemnicy Wcielenia, pneumatologiczny wymiar muzyki, muzyka liturgiczna w perspektywie eklezjologicznej, muzyka kościelna
jako integralna część liturgii, eschatologiczny sens muzyki. W ostatnim rozdziale
podjęta została problematyka Teologii muzyki wobec współczesnych wyzwań kulturo-

