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RECENZJE

sens przynależności do wielkiej Rodziny Księdza Bosko, odnajdują się na modlitwie jako Lud
Boży. Dzięki zaproponowanym tu tekstom, nie tracą w życiu specyficznej wizji powołania
i posiania dla zbawienia młodzieży. Można powiedzieć, że modląc się, uczą się w Duchu
Świętym, odkrywać charyzmatyczne treści pokarmu duchowego dla siebie, a przede wszystkim po
to, by karmić nim ludzi młodych.
Polska Rodzina Salezjańska, świętująca w tym roku wielki Jubileusz, powinna być zaniepo
kojona, że ani Salezjański Mszał ani Oflcjum nie doczekały się jeszcze wydania w języku
polskim. Stoimy przed skarbcem duchowym Kościoła i Zgromadzenia, z którego nie możemy
czerpać „całymi garściami” .
Trzeba dla ubogacenia duchowego całej Rodziny Salezjańskiej w Polsce, jak najszybciej te
salezjańskie księgi liturgiczne przetłumaczyć i przygotować do druku. Międzyinspektorialny
Ośrodek Duchowości Salezjańskiej z siedzibą w Lądzie, przy współpracy Konferencji Salezjańs
kich Inspektorii Polskich, powinien znaleźć kompetentnych ludzi i środki, dla wykonania tego
dzieła. Z pewnością zadanie to przekracza możliwości dyspozycyjne tych salezjańskich liturgistów
w Polsce, którzy już obciążeni są innymi zadaniami.

ks. Adam Durak SDB

Antonio M i s t r o r i g o , Guida alfabetica alla liturgia. Enciclopedia di base per
la partecipazione attiva, la preghiera e la vita, Edizioni Piemme, Casale
Monferrato 1997, ss. 528.
W połowie 1997 r., w znanym wydawnictwie włoskim Piemme, ukazała się książka bpa
Antoniego Mistrorigo, pt. Przewodnik alfabetyczny po liturgii. Podstawowa encyklopedia dla
czynnego uczestnictwa, modlitwy i życia. Autor niniejszej pozycji, emerytowany biskup Treviso,
opublikował wiele dzieł liturgicznych. Wśród licznych publikacji, najbardziej znanym we Wło
szech i poza ich granicami jest Słownik liturgiczne-pastoralny (Dizionario liturgico-pastorale),
wyd. przez Edizioni Messaggero w 1977 r,
Jak zaznacza sam bp A. Mistrorigo w prezentacji swojej książki, powstała ona z inspiracji
papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty bowiem, mając na uwadze perspektywę „Trzeciego
Tysiąclecia” często zachęca wszystkich wiernych, by czynnie włączali się w celebrację zbliżają
cego się wielkiego Jubileuszu. Autor Przewodnika podaje, że powinno się to przede wszystkim
wyrazić, najpierw przez nasze nowe zainteresowanie się Biblią. Słowo Boże, może przecież
najskuteczniej ożywić naszą wiarę. Po drugie, mamy włączyć się w celebrację Jubileuszu
2000-lecia, przez powrót do Liturgii, z której jako „culmen et fons” czerpiemy łaski do nowego
życia. Bp Mistrorigo poprzez swoją pozycję staje się kontynuatorem idei podjętej już przez
innych. Wcześniej bowiem ukazał się już we Włoszech Przewodnik po Biblii (Guida alfabetica
alla Bibbia), który w krótkim czasie doczekał się już piątego wydania.
Obszerny Przewodnik po liturgii, zamieszczony na przeszło 520 stronicach, zawiera około
400 liturgiczno-teologicznych haseł, Są one niewątpliwie świadectwem wielkiego, liturgicznego
dziedzictwa Kościoła. Całość zasadniczego Przewodnika poprzedza „Prezentacja” Autora oraz
„Wykaz skrótów” . Chociaż Autor sam wyraźnie tego tak nie nazywa, po wszystkich hasłach,
zamieścił swego rodzaju potrójny dodatek. Wydaje się on nie mniej cenny i przydatny. Obejmuje
on najpierw „Dokumenty soborowe i posoborowe odnoszące się do liturgii” , począwszy od 1964
aż do 1995 r. włącznie. Dalej, Autor zamieszcza „Bibliografię” podzieloną na poszczególne
sektory i tematy (np. sakramenty; niedziela...). Wreszcie na koniec; „Alfabetyczny spis haseł” .
Hasła zostały opracowane bardzo starannie i językiem komunikatywnym, dostosowanym dla
możliwie najszerszych kręgów czytelników. Bp A. Mistrorigo zawsze najpierw sięga do źródeł
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biblijnych. Później, przy każdym z haseł uwzględnia jego rozwój liturgiczny. W trzecim etapie
wskazuje na treści duchowe wiążące się z hasłem, o których chrześcijanin powinien wiedzieć
i którymi powinien żyć. Opracowane poszczególne hasło wieńczy modlitwa zakończeniowa.
Bp A. Mistrorigo nie musi martwić się o czytelników, gdyż przygotowując Przewodnik miał
na myśli szerokie kręgi adresatów. Według Autora, jego dziełem powinni zainteresować się
przede wszystkim kapłani i duszpasterze, zakonnicy i zakonnice. Przewodnik ten może usłużyć
dobrze wszystkim seminarzystom, studentom teologii duchownym i świeckim. Mogą z niego
skutecznie skorzystać zwłaszcza katecheci i animatorzy najróżniejszych grup w Kościele, którym
zależy na odnowie życia duchowego.
Nie mamy wątpliwości, że bp A. Mistrorigo, przygotowując Guida alfabetica alla Liturgia,
nie miał zamiaru stawać na równi z opracowanym Nowym Słownikiem Liturgicznym (SartoreTriacca) czy chociażby Enchiridion liturgice (CAL). Jego dzieło ma zupełnie inny charakter.
Fakt, że nie jest ono skierowane jedynie do teologów czy ściślej mówiąc do samych liturgistów,
czyni je „przewodnikiem” uniwersalnym.
Wydaje się, że dzieło doświadczonego w pracy duszpasterskiej biskupa i liturgisty, An
toniego Mistrorigo, udostępnione w języku polskim, mogłoby usłużyć szerokim kręgom wiernych
Kościoła w naszej Ojczyźnie i innym zainteresowanym.

ks. Adam Durak SDB

Ks. Wojciech D a n i e l s k i , Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle
przedtrydenckich ksiąg liturgicznych (do druku przygotował i wstępem poprze
dził Jerzy Józef Kopeć CP), Lublin 1997, ss. 409.
Staraniem Towarzystwa Naukowego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z racji Jubi
leuszu Milenium Męczeństwa Sw. Wojciecha - Adalberta (997-1997), ukazała się cenna pozycja
nt. kultu św. Wojciecha na ziemiach polskich, autorstwa zmarłego w 1985 r. liturgisty, ks.
Wojciecha Danielskiego. Książkę do druku przygotował i wstępem opatrzył, obecny Kierownik
Katedry Liturgiki KUL, oraz Dyrektor Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej, prof. Jerzy
Józef Kopeć CP.
Nawet mniej obznajomiony na polu liturgicznym czytelnik, patrząc tylko na zewnętrzną
stronę książki, od razu zachęca się do sięgnięcia po nią. Już z okładki dowiaduje się, że ma do
czynienia z Autorem, który nie należał do ludzi przeciętnych i że ma możność zetknięcia się
z tematem bardzo aktualnym w obecnym czasie. Krótki biogram zamieszczony na okładce, jest
bowiem cenną informacją, przede wszystkim dla pokolenia młodszego i tych, którzy z ks. W.
Danielskim nie mieli okazji się spotkać.
Wspomniany wyżej Ks. prof. J. J. Kopeć pisze tam: „Ks. dr Wojciech Danielski (19351985), przedwcześnie zmarły pracownik Katedry Liturgiki KUL, moderator Ruchu „SwiatłoŻycie” i charyzmatyk odnowy soborowej był wybitnym znawcą źródeł liturgii rzymskiej w Pol
sce. Oprócz swoich studiów nad dziejami kultu św. Wojciecha, licznych przyczynków dotyczą
cych zreformowanej liturgii i formacji w niej laikatu oraz haseł w Encyklopedii Katolickiej,
przygotował On kartkowy katalog średniowiecznych rękopisów liturgicznych z polskich zbiorów
kościelnych i państwowych. Katalog ten jest przygotowywany do druku przez pracowników
Katedry Liturgiki KUL” .
Książkę Kult iw. Wojciecha na ziemiach polskich..., otwiera tekst ks. J.J. Kopcia w wersji
polskiej i angielskiej nt. znaczenia celebrowanego w Polsce Milenium męczeństwa św. Woj
ciecha. W „Przedmowie” natomiast, ks. Kopeć ukazuje św. Wojciecha jako współbudowniczego
Patrona jedności Europy. Po przypomnieniu curriculum vitae św. Wojciecha, skupia On uwagę

