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CZESŁAW KRAKOWIAK, Koncelebracja liturgii Mszy Świętej i sakramentów, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia 2014, ss. 137, ISBN 978-83-2570729-3.
Tematyka koncelebry Mszy św. i innych sakramentów stała się niezwykle aktualna od czasu Soboru Watykańskiego II. O ile w tradycji Kościoła Zachodniego
po Tridentinum nie była ona praktykowana, o tyle dzisiaj Kościół nie tylko daje
możliwość koncelebry, ale nawet ją zaleca w przypadku, gdy w celebracji uczestniczy kilku kapłanów i żaden z nich nie ma obowiązku przewodniczenia Eucharystii dla dobra wiernych. Niewielka książka ks. Czesława Krakowiaka jest zbiorem
opublikowanych już artykułów jego autorstwa dotyczących właśnie postawionej
w tytule kwestii. Sam autor we wstępie zaznacza, że celem, jaki mu przyświecał,
było zebranie rozporoszonych w różnych miejscach materiałów, by mogły stać się
pomocą duszpasterską w doskonaleniu ars celebrandi et praesidendi ich posługi.
Podjęta problematyka, oparta na solidnym fundamencie źródłowym, została podzielona na cztery główne części tematyczne. W pierwszej autor pochyla się nad problemem Mszy koncelebrowanej z biskupem w praktyce i prawodawstwie Kościoła
przed wydaniem Mszału Pawła VI. To historyczne wprowadzenie pozwoliło autorowi przejść do współczesnej praktyki pastoralnej opartej na zaleceniach soborowej
reformy liturgicznej. W trzeciej części uwaga koncentruje się na liczbie możliwych
koncelebransów. Z kolei czwarta i ostatnia część książki dotyka kwestii koncelebry
poszczególnych sakramentów świętych.
KAZIMIERZ MATWIEJUK, Celebracja Eucharystii w różnych obrządkach liturgicznych, Ząbki: „Apostolicum” 2014, ss. 283, ISBN 978-83-912013-4-3.
Eucharystia jest bez wątpienia najcenniejszym skarbem, jaki został powierzony
Kościołowi. To dzięki niej Kościół żyje i wypełnia swoje zbawcze posłannictwo
w świecie, kontynuując polecenie Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19). Na przestrzeni wieków chrześcijanie w różnych
częściach świata czynili zadość temu wezwaniu i spotykali się na celebracji tej uobecniającej Pamiątki swojego Zbawiciela. Różne czynniki i uwarunkowania (historyczne, kulturowe, teologiczne, etc.) sprawiły, że celebracja Eucharystii nie jest
jednostkowym monolitem, ale prezentuje raczej mozaikę sposobów i form liturgicznych, z których wszystkie są jednakowo czcigodne. Książka ks. Kazimierza Matwiejuka wydaje się być cenną panoramą prezentującą to bogactwo celebracji w Kościołach różnych obrządków. Już sam przegląd spisu treści czyni z książki publikację
niezwykle ciekawą. Dotychczas bowiem, nawet jeśli w tytule pojawiało się sformułowanie „różne obrządki”, większość prac koncentrowała się zazwyczaj na tradycji rzymskiej, zaś inne ujmowane były skrótowo bądź analizowane pobieżnie.
W tym wypadku jest inaczej: każda z omawianych tradycji liturgicznych została
dobrze wyeksponowana i poświęcono jej porównywalną ilość miejsca. Książka
dzieli się na siedem rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został celebracji
eucharystycznej w Kościele chaldejskim, należącym do tradycji syro-orientalnej,

