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SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Publikacja podzielona została na pięć części. W pierwszej podjęty został problem sakramentalnego wymiaru ludzkiego doświadczenia; w drugiej analizie poddano podstawowe sakramenty, którymi są… Chrystus, Kościół i przyjaźń; z kolei
część trzecia poświęcona jest eucharystycznemu communio; czwarta część koncentruje się wokół sakramentów inicjacji chrześcijańskiej; w ostatniej części autor prezentuje posługę uzdrowienia.
RADOSŁAW BŁASZCZYK SDB, Na drodze krzyżowej z Janem Pawłem II. Rozważania
Drogi Krzyżowej dla dzieci, Poznań: Hlondianum 2014, 59 s., ISBN 978-83-6295913-6.
Tematyka krótkich rozważań przy poszczególnych stacjach zaczerpnięta została
z nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z jego Listu do dzieci i z innych wypowiedzi
papieskich. Książeczka zawiera 10 tematycznych form nabożeństwa Drogi Krzyżowej (Chcę naśladować Pana Jezusa; Miłość — to jest dzielenie się; Modlitwa
dziecka; Czym jest dla mnie Eucharystia?; Z dziećmi z La Salette; Z dziećmi z Fatimy; Ze św. Agnieszką; Ze św. Bernadettą z Lourdes; Za dzieci cierpiące; O pokój
na świecie).
JERZY GRZEŚKOWIAK, Chwalcie Boga w waszym ciele!, cz. II: Ciało i emocje —
przeszkoda czy pomoc w wierze?, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, 320 s.,
ISBN 978-83-7306-603-8; ISBN 978-83-7306-619-9 (cz. II).
Publikacja jest kontynuacją dzieła Chwalcie Boga w waszym ciele, cz. I: Wierzyć
wszystkimi zmysłami (Lublin 2012), która była refleksją nad funkcją i znaczeniem
zmysłów człowieka w wierze, modlitwie i kulcie. Tym razem autor w tym samym
kluczu pochyla się nad innymi integralnymi i egzystencjalnie ważnymi elementami
cielesności. W niniejszym tomie czytelnik zaproszony jest do poszukiwania odpowiedzi na pytania o to, co ludzkie ciało mówi o nim samym i o Bogu, oraz co mówi
Stwórca poprzez ciało swego stworzenia. Bezpośredni cel książki leży jednak w pogłębieniu wiary sięgających do niej. Wpisuje się ona zatem jako pomoc w podejmowaniu wyzwań nowej ewangelizacji.
Podjęta problematyka zawarta jest w dziewięciu rozdziałach, których tytuły zaczerpnięte zostały z ksiąg Pisma Świętego. Tematyka odnosi się kolejno do następujących elementów: głowa, słowo, śpiew, decybele i cisza, oddech, serce, płacz
i łzy, śmiech i humor oraz taniec.
STEFAN KOPEREK CR, Droga krzyżowa dla kapłanów, Kraków: Alleluja 2013, 98 s.,
ISBN 978-83-60967-59-1.
Ta mała książka zawiera obszerne rozważania popularnego nabożeństwa pasyjnego. Przy każdej stacji adresat (kapłan) znajdzie przejmujące rozmyślania, które
stanowią nieodzowną pomoc w ustawicznej auto-formacji formatorów Ludu Bożego.

