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podzielony na trzy części, odnoszące się do charakteru poszczególnych sakramen-
tów. 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. „sa-
kramentów leczących”, i składa się na nią rozdział poświęcony pokucie i pojedna-
niu oraz sakramentowi namaszczenia chorych. Ostatnia część to analiza sakramen-
tów w służbie komunii, tj. święceń i małżeństwa. Bardzo cennym dodatkiem wydaje
się być przywołanie po każdym rozdziale konkretnych tekstów z Katechizmu Koś-
cioła katolickiego i z Kompendium Katechizmu Kościoła katolickiego oraz wykaz
związanej z danym sakramentem literatury liturgicznej.
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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: Nabożeń-
stwa misyjne: Uwagi wstępne, s. 51; Błogosławieństwo matek brzemiennych i niemo-
wląt, 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
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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 tematy-
ką oraz niezbędna teoria odnosząca czytelników do teologii i dyscypliny kanonicz-
nej Kościoła. Trzy pierwsze rozdziały stanowią wprowadzenie w kwestie nauki
związanej z sakramentami oraz wskazania formalne dotyczące kwestii praktycz-


