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SPRAWOZDANIA I RECENZJE

Recenzje i omówienia nadesłanych książek
LITURGIKA
MATIAS AUGÉ, Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele,
tłum. Krzysztof Stopa, Kraków: „Homo Dei” 2013, 356 s., ISBN 978-83-62579-88-4.
Rok liturgiczny jest ujętą w ramy dwunastu miesięcy celebracją poszczególnych tajemnic zbawienia. Wybitny hiszpański liturgista Matias Augé w niniejszej
pozycji nazywa ten fenomen „Chrystusem, który trwa w swoim Kościele”. Prezentowana książka jest opartą na solidnym fundamencie naukowym analizą najważniejszych wymiarów rocznej celebracji Kościoła. Jednocześnie uwypukla teologiczny i duchowy wymiar roku liturgicznego. Ten właśnie aspekt w dużej mierze
czyni z opracowania pozycję niezwykle oryginalną. Cztery początkowe rozdziały
mają charakter ogólnego wprowadzenia w podjętą przez autora tematykę: w pierwszym zawarte zostały uwagi metodologiczne związane z samym pojęciem „roku
liturgicznego”, jego historycznym rozwojem oraz strukturą; w drugim autor snuje
rozważania na temat czasu i jego znaczenia w historii zbawienia i w liturgii Kościoła; rozdział trzeci jest analizą syntagmy „misterium paschalne” i jej chrystologicznego znaczenia; rozdział czwarty poświęcony został kwestii kalendarza liturgicznego. Dalsza część publikacji odnosi się kolejno do poszczególnych elementów
rocznego cyklu liturgicznego. Tę część otwiera rozdział piąty, koncentrujący uwagę
czytelnika na pierwotnym święcie chrześcijańskim — niedzieli. Trzy kolejne rozdziały odnoszą się do celebracji chrześcijańskich tajemnic paschalnych, usystematyzowanych chronologicznie (I–IV w., IV–XVI w., okres po Soborze Watykańskim II).
Z kolei rozdział dziewiąty odnosi się do świąt i cyklów związanych z tajemnicą
Wcielenia i koncentruje się kolejno na obchodach Bożego Narodzenia, Epifanii
oraz Adwentu. Rozdział dziesiąty omawia okres zwykły roku kościelnego. W kolejnym rozdziale, jedenastym, Augé prezentuje tzw. „święta idei”, czyli święta Pańskie w ciągu roku. Rozdziały jedenasty i dwunasty odnoszą czytelnika do zagadnień
związanych z kultem maryjnym i świętych. Ostatni rozdział — czternasty — zawiera
skondensowaną wiedzę dotycząca teologii i duchowości roku liturgicznego.
CZESŁAW KRAKOWIAK, Sakramenty w życiu chrześcijanina, Lublin: Wydaw. KUL
2013, 160 s., ISBN 978-83-7702-677-9.
Książka znanego lubelskiego liturgisty została poświęcona sakramentom w ich
relacji do życia chrześcijanina. Jednakże wbrew pierwszemu skojarzeniu nie stanowi ona systematycznego wykładu z sakramentologii katolickiej. Jak zauważa sam
autor, publikacja została pomyślana jako ogólny zarys teologii i liturgii sakramentów oparty przede wszystkim na nauczaniu Katechizmu Kościoła katolickiego.
Książka rozpoczyna się ogólnym wprowadzeniem w liturgię i teologię sakramentów oraz miejscem, jakie zajmują one w KKK. Główny zrąb opracowania został
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podzielony na trzy części, odnoszące się do charakteru poszczególnych sakramentów. Część pierwsza jest omówieniem sakramentów inicjacji chrześcijańskiej,
a kolejne jej rozdziały podejmują kwestie związane z chrztem, bierzmowaniem
i Eucharystią. Część druga odnosi się do sakramentów uzdrowienia, czyli tzw. „sakramentów leczących”, i składa się na nią rozdział poświęcony pokucie i pojednaniu oraz sakramentowi namaszczenia chorych. Ostatnia część to analiza sakramentów w służbie komunii, tj. święceń i małżeństwa. Bardzo cennym dodatkiem wydaje
się być przywołanie po każdym rozdziale konkretnych tekstów z Katechizmu Kościoła katolickiego i z Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego oraz wykaz
związanej z danym sakramentem literatury liturgicznej.
JÓZEF KRZEMIŃSKI SJ, Vademecum misjonarza rekolekcjonisty, Kraków: Wydaw.
WAM 2013, 311 s., ISBN 978-83-7767-928-9.
Treść: Od autora, s. 7; Wprowadzenie, s. 9–15; Część I: Misje intronizacyjne:
Uwagi wstępne, s. 19–28; Rozpoczęcie misji świętych, s. 29–47; Część II: Nabożeństwa misyjne: Uwagi wstępne, s. 51; Błogosławieństwo matek brzemiennych i niemowląt, s. 53–57; Nabożeństwo za zmarłych, s. 58–76; Spotkanie z chorymi, s. 77–88;
Nabożeństwo przebłagalne, s. 89–100; Odnowienie ślubowań małżeńskich, s. 101–
118; Nabożeństwo intronizacyjne dla dzieci szkolnych, s. 119–122; Nabożeństwo
poświęcenia parafii Najświętszemu Sercu Jezusowemu, s. 123–140; Nabożeństwo
maryjne, s. 141–156; Nabożeństwo krzyża misyjnego, s. 157–164; Błogosławieństwo na zakończenie misji, s. 165–166; Część III: Renowacja misji: Odnowienie
poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i nabożeństwo błogosławienia rodzin,
s. 169–176; Nabożeństwo dla kierowców i poświęcenie pojazdów, s. 177–184; Zakładanie lub reaktywowanie „Apostolatu Modlitwy”, s. 185–187; Akcja charytatywna, s. 188–193; Część IV: Misje nawiedzenia, s. 195–218; Część V: Misje ewangelizacyjne, s. 219–234; Część VI: Rekolekcje: Rekolekcje o Miłosierdziu Bożym,
s. 237–261; Nabożeństwo pokutne jako przygotowanie do spowiedzi świętej, s. 262–
268; Nabożeństwo trzeźwościowe, s. 269–273; Nabożeństwo powołaniowe, s. 274–
278; Część VII: Błogosławieństwa i poświęcenia, s. 280–290; Droga krzyżowa.
O przebaczeniu, s. 291–298; Droga krzyżowa z udziałem dzieci, s. 299; Troska o zdrowie, s. 303–304; Spis treści, s. 305–311.
JAN KUŹNIAR, Książka o siedmiu sakramentach. Poradnik praktyczny i duchowy,
Warszawa: „Pax” 2014, 299 [5] s., ISBN 978-83-211-1947-2.
Książka pomyślana jest jako kompendium wiedzy o sakramentach i jako taka
skierowana jest zarówno do wiernych świeckich, jak i kapłanów. Autor zaznacza
we wstępie, że na treść składają się głównie praktyczne porady związane z tematyką oraz niezbędna teoria odnosząca czytelników do teologii i dyscypliny kanonicznej Kościoła. Trzy pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie w kwestie nauki
związanej z sakramentami oraz wskazania formalne dotyczące kwestii praktycz-

