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STEFAN KOPEREK CR, Rekolekcje ze świętym Janem Chryzostomem. Rozważania na
kanwie Boskiej Liturgii, Kraków: Alleluja 2013, 386 s., ISBN 978-83-60967-55-3.
Niniejsza publikacja ma swoje początki w rekolekcjach, jakie autor, ceniony
liturgista oraz miłośnik liturgii bizantyjskiej w jej wersji bułgarskiej, przygotował
dla grupy kapłanów obrządku wschodniego. Nauki do duchownych zostały następnie uzupełnione i wzbogacone o kolejne, przeznaczone dla ogółu wiernych i mające
na celu ukazanie różnych aspektów (historycznego, teologicznego i ascetyczno-duchowego) Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, która jest najpowszechniej celebrowaną Anaforą we wszystkich Kościołach tradycji bizantyjskiej. Zasadnicza
treść podzielona została na trzydzieści pięć rozdziałów, które tematycznie autor we
Wprowadzeniu grupuje w następujący sposób: skrótowa geneza i rozwój wybranych zagadnień Boskiej Liturgii, przesłanie teologiczne i wpływ na praktykę życia
chrześcijańskiego.
RYSZARD KUREK, Leksykon świętych i sławnych diakonów, Kraków: WAM 2013,
324 s., ISBN 978-83-7767-827-5.
Niniejsza publikacja prezentuje bardzo ciekawe zestawienie sylwetek świętych
i sławnych diakonów Kościołów Wschodu i Zachodu. Opierając się na Martyrologium Romanum oraz na wielu leksykonach, słownikach i encyklopediach, zebrał
285 postaci, opatrując każdą z nich notką biograficzną i odnoszącą się do niego bibliografią. Zestawienie obejmuje zarówno diakonów powszechnie znanych, takich
jak Szczepan, Wawrzyniec czy Efrem Syryjczyk, jak i zupełnie zapomnianych. W zamieszczonym na końcu dzieła spisie przy imieniu każdego z diakonów umieszczony został dzień ich liturgicznego wspomnienia.
SZYMON STUŁKOWSKI (red.), „Przyjdź Światłości sumień!” Materiały duszpasterskie na tydzień przed Zesłaniem Ducha Świętego, Poznań: Święty Wojciech 2014,
104 s., ISBN 978-83-7516-620-0.
Publikacja stanowi pomoc duszpasterską do celebracji wigilii i uroczystości
Zesłania Ducha Świętego. Zawiera szczegółowo opracowane scenariusze celebracji, myśli homiletyczne, liturgię wigilii Pięćdziesiątnicy, zbiór modlitw oraz kilka
pieśni do Ducha Świętego.
ANDRZEJ ŻĄDŁO, „Lex orandi – lex credendi” w modlitwach nad darami Adwentu
w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 11), Katowice: Księgarnia św. Jacka 2013, 266 s., ISBN 978-83-7030-898-8.
Rozprawa stanowi w pewien sposób kontynuację wcześniejszego dzieła autora — Eklezjologiczny wymiar kolekt Adwentu w Mszale rzymskim Pawła VI. Studium
lingwistyczno-teologiczne (Kraków 2002). Jej celem jest dostrzeżenie i wyeksponowanie styku wiary (lex orandi) z liturgią Adwentu (lex credendi) głównie w jego
wektorze odśrodkowym (choć zamierzony cel zakłada też pośrednio wektor dośrodkowy owego styku). Chodzi więc o odkrycie i wydobycie z tekstów liturgicznych

