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nych. W dalszej części książki autor przystępnie wprowadza w istotę każdego ko-
lejnego sakramentu, wychodząc bardzo często od postawienia konkretnego pytania
(np. „Po co Kościół?”, „Dlaczego siedem?”, „Co potrzebne jest do chrztu?” itp.).
Kolejne rozdziały poświęcone są zagadnieniom związanym z sakramentami, które
uszeregowane zostały zgodnie z tradycyjnym ich zestawieniem, tj. Chrzest, s. 53–86;
Bierzmowanie, s. 87–120; Eucharystia, s. 121–176; Małżeństwo, s. 177–208; Sakra-
ment pokuty i pojednania, s. 209–230; Namaszczenie chorych, s. 231–254; Kap-
łaństwo, s. 255–289.

ADELAJDA SIELEPIN CHR, Ku nowemu życiu. Teologia i znaczenie chrześcijańskiej
inicjacji dla życia wiarą (Christianus Fit 5), Wydaw. Naukowe UPJP II 2014, 457
[1] s., ISBN 978-83-7438-406-3.

Książka w swej istocie jest traktatem mającym na celu przybliżenie i odkrycie
znaczenia inicjacji mistagogicznej, którą autorka nazywa „matrycą dla życia chrześ-
cijańskiego i metod duszpasterskich”. Stosowana dziś głównie przez ruchy kate-
chumenalne, jest ona nie tylko lekarstwem i bronią w nadzwyczajnych sytuacjach
życia, ale także pewną drogą do osiągnięcia życiowego celu chrześcijanina. W pierw-
szym rozdziale książki autorka pochyla się nad zagadnieniem katechumentatu, uka-
zując, że nie jest on jedynie domeną ekskluzywnych grup, ale koniecznością i coraz
pilniejszym zadaniem całej wspólnoty Kościoła. Drugi rozdział, odwołujący się
do źródeł, jest historycznym ujęciem katechumenatu zarówno na chrześcijańskim
Zachodzie, jak i Wschodzie. Z kolei w rozdziale trzecim autorka przybliża treść
i strukturę księgi Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Rozdział
czwarty stanowi syntetyczne omówienie czterech etapów formacji w katechumena-
cie. W kolejnym — piątym rozdziale — zaprezentowana została teologia poszczegól-
nych obrzędów związanych z chrześcijańskim wtajemniczeniem dorosłych. W roz-
dziale szóstym uwaga koncentruje się na eklezjalnym charakterze wtajemniczenia,
zaś w następnym — na metodach stosowanych w procesie katechumenatu. W pro-
cesie chrześcijańskiej inicjacji szczególnie istotne miejsce zajmuje słowo Boże —
i jemu poświęcony jest ósmy rozdział prezentowanej publikacji. Z kolei rozdział
dziewiąty odnosi się do modlitwy, jej nauki i funkcji włączającej wiernych w Koś-
ciół. Na ostatni rozdział książki składają się praktyczne zasady wprowadzania
katechumenatu.

MACIEJ ZACHARA, Krótka historia Mszału rzymskiego, Warszawa: „Promic” 2014,
259 [1] s., ISBN 978-83-7502-446-3.

Ta niewielka książka stanowi historyczne wprowadzenie w fenomen kształto-
wania się głównej księgi liturgicznej Kościoła zachodniego — Mszału rzymskiego.
Sięgając do początków chrześcijaństwa, autor przybliża poszczególne etapy kody-
fikacji tekstów liturgicznych. W kolejnych rozdziałach, wychodząc od tekstów pa-
trystycznych, a następnie prezentując główne historyczne sakramentarze, dochodzi


