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Luigi Francesco Conti, giordano Monzio Compagnoni,  
I praenotanda dei Libri Liturgici, Watykan 2009, ss. 1597. 
Tłum. Wprowadzenia do Ksiąg Liturgicznych.

 Jest to wydanie nowe, uzupełnione. Wcześniejsze wydania wprowadze-
nia do nowych Ksiąg Liturgicznych były z lat 1989 wyd. 1, 1991 wyd. 2, 1995 
wyd. 3. Redaktorzy tej książki to Luigi Francesco Conti oraz giordano Monzio 
Compagnoni. 
 Luigi F. Conti jest kapłanem archidiecezji mediolańskiej. W latach 1998 – 
2004 był Dyrektorem Instytutu Wyższych Studiów Zakonnych. W roku 2000 
uzyskał tytuł doktora Teologii ze specjalizacją liturgiki i teologii pastoralnej 
na Papieskim Uniwersytecie św. Anzelma w Rzymie, sekcji św. giustina w Pa-
dwie, gdzie aktualnie jest docentem. Od 2005 roku wykłada Historię Liturgii 
na Papieskim Instytucie św. Muzyki w Mediolanie. Jest członkiem Kongrega-
cji do spraw obrządku ambrozjańskiego. Jest także autorem licznych publi-
kacji naukowych, np. Una parola per la Vita. Commento esegetico – pastorale  
al. Lezionario dei defunti (con P. Rota Scalabrini e P. Pezzoli).
 giordano Monzio Compagnoni jest docentem Historii Kościoła i wpro-
wadzenia w Ekumenizm na Studium Teologii Misyjnej w Monzy (Italia) na 
Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim. Jest sekretarzem generalnym Papie-
skiego Instytutu Ambrozjańskiego Muzyki Sakralnej w Mediolanie, członkiem 
Komisji Liturgicznej i Konsultorem  Kongregacji do spraw obrządku ambro-
zjanskiego. Autor wielu dzieł dotyczących historii religii, liturgiki. Współpra-
cował z Kongregacją do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kon-
gregacji do Spraw Świętych. Autor wielu książek naukowych, między innymi 
takich jak: Riforma liturgica e Vaticano II: un testimone racconta, L’Evangeliario 
domenicale e festivo oraz rózne pomoce liturgiczne na Triduum Paschalne ob-
rządku ambrozjańskiego.
 Książka ta składa się z trzech części:
 Pierwsza część zawiera dokumenty dotyczące Mszy świętej, Roku Liturgicz-
nego i Liturgii godzin (obrządku rzymsko-katolickiego i ambrozjańskiego).
 Druga część dotyczy Sakramentów świętych i innych obrzędów – także 
rytu rzymsko-katolickiego i ambrozjańskiego.
 Trzecia część dotyczy Błogosławieństw. W dodatku zaś znajduje się Ce-
remoniał Biskupów z 1984 roku przetłumaczony na język włoski oraz bogaty 
wykaz bibliografii.
 Wielką zaleta tej książki jest zestaw dokumentów dotyczący dwóch ob-
rządków: rzymsko-katolickiego oraz ambrozjańskiego. Dlatego też jest to cen-
na pozycja naukowa, która pozwala na dokonanie pewnych porównań obu 
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obrządków. Zawiera kompleks dokumentów wydanych po Soborze Watykań-
skim II do 2009 roku.
 Praenotanda może posłużyć do odkrycia dynamiki wewnętrznej obu ob-
rządków w ich wymiarze historyczno-zbawczym i w połączeniu ze strukturą 
sakramentalną. Ukazuje obrzęd jako historię zbawienia; obrzęd jako doświad-
czenie sacrum  oraz obrzęd jako Paschę. Przedstawia także dogłębnie teologię 
liturgii sakramentów w  wymiarze eklezjologicznym (tożsamość i naturę Ko-
ścioła) oraz w wymiarze antropologicznym (tożsamość i naturę chrześcijań-
stwa). Ponadto zwraca uwagę na podmioty akcji liturgicznej.
 Bogaty wykaz bibliografii ma na celu pogłębienie studium nad Księgami 
liturgicznymi w poszczególnych obrządkach, ukazanie problemów teologicz-
nych i pastoralnych.
 Książka ta  może posłużyć jako narzędzie do formacji z dziedziny liturgiki, 
jak również zagadnień pastoralnych. 

Ks. Tadeusz Syczewski
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